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 نظریة القرارات اإلداریةقرر مُ 

 
 

  مقدمة:
ید الطلبة بمفاهیم وأدوات تساعدهم على تمییز المشكالت في المنظمات الغایة من المقرر هو تزو 

ومعالجتها، وتوسیع أفقهم للتفكیر اإلبداعي والنقدي وابتكار أدوات جدیدة لحل المشكالت، وذلك عبر 
تزوید الطلبة بالقدرات والمهارات على تمییز نظم القرارات ومكوناتها وعالقتها بنظم المعلومات، والمهارات 
الضروریة لنمذجة تفضیالت متخذ القرار، باإلضافة إلى مجموعة من النماذج الوصفیة والكمیة المساعدة 
في تحلیل وحل مشكلة القرار واقتراح الحل األنسب مع التركیز على مفاهیم وتقنیات نظریة المنفعة وشجرة 

 .في الطرق متعددة المعاییر الثانیة القرار والطرق الكمیة األخرى باإلضافة إلى المفاهیم األساسیة للمقارنة
 :اآلتیة فصولال المقرر على هذا یحتوي حیث

 مدخل إلى نظریة القرارات اإلداریة :1لفصل ا
 نماذج اتخاذ القرارات ذات المرحلة الواحدة :2لفصل ا

 معاییر القرار في حالة عدم التأكد التام −
 القرار في حالة المخاطرة وأسلوب القیمة المتوقعة −

 نظریة بایز واتخاذ القرار  :3صل لفا
 شجرة القرارات  :4لفصل ا
 نظریة االلعاب  :5لفصل ا
 فتحلیل نماذج الصفو  :6لفصل ا



 
 مدخل إلى نظریة القراراتالفصل األول: 

 
 

 مقدمة:
ولقد أصبحت اإلدارة في العصر الحدیث من أهم النشاطات في المشروع بل أصبحت األساس التي تقوم 

شطة ولقد بدأت أهمیتها وظهرت خطورتها بعد التطورات الحدیثة التي وقعت في مجال علیه هذه األن
اإلنتاج والتوزیع والنقل والتمویل ولهذا أصبحت تتطلب مزیدًا من المبادئ العلمیة ومزیدًا من المهارات 

 والقدرات الجدیدة . 
كانت تعتمد في الماضي على  إذ اتخاذ القرارات صفة تالزم اإلنسان منذ والدته إلشباع حاجاته حیث

التخمین والحدس والتنبؤ وعلى التجارب والخبرات لدى متخذي القرار بینما في العصر الحالي أصبح علم 
القرارات له موضوعه الخاص وقوانینه وضوابطه السیما بعد الحرب العالمیة الثانیة وفي أنحاء مختلفة من 

یاسیة، والعسكریة، بحیث تمكن من تحدید القرار األفضل في مجاالت الحیاة االقتصادیة، االجتماعیة، الس
 الزمان والمكان الذي یعطي العائد األكبر . 

فدراسة أي مشكلة البد من تحدید هذه المشكلة وأبعادها ومن ثم تحدید الهدف من حل هذه المشكلة عن 
ر المناسب ومراقبة تنفیذه طریق البحث عن كافة المعلومات المرتبطة بها ومن ثم التحضیر التخاذ القرا

 إلى أن یتم تعمیم النتائج بعد التأكد من صحتها ونشرها . 
وتظهر المشكلة اإلداریة عندما تحاول اإلدارة أن تؤمن درجات اإلشباع المطلوبة باستخدام ما هو متاح 

ارد (المحدودة) لها من موارد بشریة ومادیة محددة في فترات معینة من الزمن وهي تعرف بأنها: توزیع المو 
المالیة واالقتصادیة على األعمال والمهام غیر المحدودة لتقوم بإشباعها (أو لتحقیق أعلى ربح أو أقل 

 خسارة). 
وتعتبر الوظیفة اإلداریة من أهم الوظائف في المشروعات االقتصادیة حیث تتوقف علیها كل النتائج التي 

 وظائف . سوف یحصل علیها المشروع نتیجة تنفیذ بقیة ال
ومن الممكن تعریفها بأنها عبارة عن قیادة وتوجیه ورقابة عناصر العمل األصلیة في المشروع وتتكون هذه 
العناصر من العمل البشري ووسائل اإلنتاج (التجهیزات الفنیة) ومواد العمل والتنظیم ولكن من أجل تحقیق 

نفقات یجب أن یستعین المسؤولین عن أعمال القیادة والتوجیه والرقابة لعناصر العمل بأقل الجهود وال
 الوظیفة اإلداریة بوسیلتین هما التخطیط والتنظیم . 

فالتخطیط یعمل على تحدید أهداف المشروع القریبة والبعیدة ورسم السیاسات المختلفة التي تحقق األهداف 
 فضل . بأقل الجهود وتكوین اإلجراءات التي تضمن تنفیذ السیاسات بالشكل الصحیح واأل
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وأما التنظیم فإنه یعمل على إحداث الوحدات اإلداریة الالزمة للمنظمة وتوزیع العمل بین الوحدات اإلداریة 
واألشخاص العاملین فیها ثم یعمل على إقامة العالقات وطرق االتصال بینها، وتحدید السلطات التي 

یه بشكل یكفل تنفیذ الخطط المرسومة، یتمتع بها كل فرد یعمل في المنظمة والمسؤولیات التي یترتب عل
 أي إن التنظیم یحقق ألعمال المشروع االستقرار والثبات ویبعدها عن الفوضى واالضطراب.

رأینا سابقًا بأن علم إدارة األعمال هو عبارة عن العلم الذي یتناول دراسة الوقائع االقتصادیة التي تقع 
یخصص بإدارة المشروع االقتصادي. أما اإلدارة العامة داخل المنظمة االقتصادیة ولهذا فإن موضوعه 

فإنها تتعلق باألعمال العامة التي تقوم بها الدول عن طریق مؤسساتها ومصالحها العامة ویتركز 
موضوعها حول إدارة هذه األعمال على اختالف أنواعها سواء كانت علمیة أو اجتماعیة أو عسكریة. 

ا هو أن إدارة األعمال تطبق في مجال المشروعات االقتصادیة بینما والواقع أن الفرق األساسي بینهم
اإلدارة العامة تتجه نحو األعمال الحكومیة أما مبادئ اإلدارة األساسیة فهي واحدة تصلح إلدارة وقائع 

 المشروع االقتصادي الخاص كما یمكن أن تصلح إلدارة األعمال الحكومیة.
بأنه : اختیار لبدیل من عدة بدائل (على األقل بدیلین) وهذا البدیل یجب وأخیرًا یمكن لنا أن نعرف القرار 

أن یكون مرن وضمن اإلمكانیات المتاحة وأن یحل المشكلة جزئیًا أو كلیًا وأن یكون معبرًا عنه بقیم نقدیة 
 أو عینیة بحسب طبیعة المشكلة.

 
 عملیة اتخاذ القرار:أوًال. 

لجة مشكالت قائمة أو لمواجهة حاالت أو مواقف معینة محتملة الوقوع إن عملیة اتخاذ القرارات تتم لمعا
أو لتحقیق أهداف مرسومة. وقد تكون المشكالت القائمة واضحة ومعروفة األبعاد والجوانب أو قد تكون 
غامضة بالنسبة لعمقها وأبعادها واستطالعها للظروف المحیطة تجعلنا نتنبأ بتوقع حدوثها. لذلك تقوم 

في كل الحاالت التي تستدعي اتخاذ القرارات بتجمیع كل ما یلزمها من بیانات ومعلومات وتحلیل اإلدارة 
ما یحیط بها من ظواهر وعوامل مختلفة لتساعدها في الوصول إلى القرار الرشید بعد تحدید البدائل 

 وتقییمها من أجل أن یكون القرار مناسبًا لتحقیق الهدف الذي اتخذ من أجله.
 : یأتيمال مراحل عملیة اتخاذ القرارات بما ویمكن إج

 ) تحدید المشكلة:1
عند تحدید المشكلة یجب التعمق في دراستها لمعرفة جوهر المشكلة الحقیقي ولیس األعراض الظاهرة التي 
توحي لإلدارة على أنها المشكلة الرئیسة حیث یتطلب ذلك اإلجابة عن عدة أسئلة مثل : ما هو نوع 

هي النواحي الهامة أو الجوهریة في هذه المشكلة ؟ .. ویجب مراعاة تعریفها بدقة  المشكلة ؟ وما
واالستعانة بأهل الخبرة من داخل التنظیم أو خارجه لتشخیص المشكلة على أسس علمیة وموضوعیة ومن 

بأن ت الخطأ. ویرى العاملون احتماالثم اختیار البدیل األفضل وبذلك تنجو القرارات االستراتیجیة من 
المشكلة في اإلدارة قد یكون سببها ضعف شخصیة المدیر أو عدم إعطاء الحوافز للعاملین وغیر ذلك 
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ومن هنا كانت ظروف تحدید الموضوع المراد اتخاذ قرار بشأنه تحدیدًا دقیقًا ال غموض فیه حتى ال تأتي 
 المراحل األخرى هدرًا للوقت والمال دون حل للمشكلة األساسیة.

 
 الهدف: ) تحدید2

فالهدف الذي یرمي الوصول إلیه متخذ القرار قد یكون لتحقیق هدف معین أو لتحقیق عدة أهداف یسعى 
المدیر للوصول إلیها وقد تكون هذه األهداف متناقضة ولذلك البد من المعرفة التامة بأنواع األهداف 

 بدیلة لمشكلة قراریة محددة.العامة والخاصة التي یسترشد بها المدیرون في مفاضلتهم بین الحلول ال
 
 ) البحث عن البدائل:3

یقصد بهذه المرحلة التفتیش والتحري عن الحلول المختلفة لحل المشكلة التي تم تشخیصها بدقة، وهذه 
المرحلة تعقب مرحلة تحدید المشكلة (الهدف) وهي تفترض اقتراح بدائل أو حلول مختلفة وهذا ما یعتمد 

لتحلیل واالبتكار إلیجاد حلول جدیدة باالعتماد على التجارب والسجالت السابقة على قدرة اإلدارة على ا
قد یكون بحد ذاته  ومعلومات وخبرات اآلخرین فقد یقتضي الموقف الذي یواجه المدیر بأن ال یتخذ قراراً 

 . لیاً امثحًال 
 
 ) تقییم البدائل واختیار أفضلها:4

بدائل ال تتضح بصورة واضحة وقت بحثها، ولكنها ال تظهر تتمثل الصعوبة في أن مزایا وعیوب هذه ال
فعًال إال في المستقبل. أي أن هناك صعوبة في تقییم البدائل والنتائج المتوقعة من كل بدیل نظرًا لضیق 
الوقت المتاح والخطورة تكمن بأن هناك معطیات جدیدة داخلیة أو خارجیة قد تعترض سیر متخذ القرار 

البدیل. ویفترض بالتقییم أن یقوم وفقًا لمعاییر وأسس موضوعیة من أجل تبیان مزایا  مما یؤدي إلى فشل
 وعیوب كل بدیل من هذه البدائل وفي حال المفاضلة یجب األخذ بعین االعتبار النواحي األتیة: 

 * إمكانیة تنفیذ البدیل ومدى توفر اإلمكانیات المادیة والبشریة لذلك.
 یذه وأرباحه أو خسائره المتوقعة . * التكالیف المالیة لتنف

 * االنعكاسات النفسیة واالجتماعیة لتنفیذه ومدى استجابة المرؤوسین للبدیل وحسن توقیت تنفیذه . 
 * اختیار البدیل الذي یؤدي إلى االستغالل األمثل للموارد المتاحة بأقل مجهود ممكن . 

 عندما یكون الحل ملمًا وعاجًال .    * اختیار البدیل الذي یضمن تحقیقه السرعة المطلوبة
 
 ) تنفیذ القرار ومراقبة وتعمیم نتائجه: 5

یعتقد بعض متخذي القرار أن دورهم ینتهي بمجرد اختیار البدیل األفضل للحل، لكن هذا االعتقاد خاطئ 
ومتابعة  ذلك ألن البدیل األفضل الذي یتم اختیاره لحل المشكلة یتطلب التنفیذ عن طریق تعاون اآلخرین
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ورقابة التنفیذ للتأكد من سالمة التطبیق وفاعلیة القرار، وقد یتطلب األمر معرفة وٕالمام من لهم عالقة 
بالتنفیذ كما أن شعور العاملین بمشاركتهم في صنع القرار یساهم بشكل كبیر في حسن تحویل البدیل 

و شفهي إال أنه یجب في جمیع (القرار) إلى عمل فعال، ویمكن أن یكون تنفیذ القرار بشكل خطي أ
الحاالت تعمیم القرار والتركیز علیه بواسطة الترغیب أو الترهیب كما أنه من األفضل أنه یكون مرتبطًا 

 بجدول زمني ومالي لتسهیل عملیات الرقابة واستمراریتها والتأكد من التنفیذ في كل المراحل.
 

 العوامل المؤثرة في عملیة اتخاذ القرار:ثانیُا. 
قد تتأثر القرارات اإلداریة بعوامل عدیدة قد تعیقها عن الصدور بالصورة الصحیحة أو قد یؤدي إلى التأخر 
في إصدارها أو تلقي الكثیر من المعارضة سواء من المنفذین لتعارض القرارات مع مصالحهم أو من 

 :المتعاملین مع المنظمة لعدم تحقیقها لغایاتهم ومصالحهم ومن هذه المؤثرات
 ) تأثیر البیئة الخارجیة:1

إن المنظمة تشكل خلیة من خالیا المجتمع فهي تتأثر به بشكل مباشر أو غیر مباشر، ومن أهم الظروف 
التي تؤثر على عملیة اتخاذ القرار ظروف اقتصادیة، سیاسیة، اجتماعیة، تقنیة، والقیم والعادات، 

 ع (المتعاونة أو المنافسة).والقرارات التي تتخذها المنظمات األخرى في المجتم
 
 ) تأثیر البیئة الداخلیة:2

یتأثر القرار بالعوامل البیئیة الداخلیة في المنظمة من حیث حجم المنظمة ومدى نموها وعدد العاملین فیها 
والمتعاملین معها. ویظهر هذا التأثیر بنواح أساسیة متعددة ترتبط الناحیة األولى بالظروف الداخلیة 

اتخاذ القرار، وترتبط الناحیة الثانیة بتأثیره على مجموعة األفراد في المنظمة، أما الناحیة الثالثة المحیطة ب
فتتعلق بالموارد المالیة والبشریة والفنیة. وأیضًا هناك عوامل بیئیة تؤثر على اتخاذ القرار والتي تتعلق 

بیعة العالقات اإلنسانیة السائدة بالهیكل التنظیمي وطرق االتصال والتنظیم الرسمي وغیر الرسمي وط
وٕامكانیات األفراد وقدراتهم ومدى تدریبهم وتوافر مستلزمات التنفیذ المادیة والمعنویة والفنیة وقرارات المدراء 

 اآلخرین.
 
 ) تأثیر متخذ القرار:3

تتأثر  تتصل عملیة اتخاذ القرار بشكل وثیق بصفات الفرد النفسیة ومكونات شخصیته وأنماط سلوكه التي
بظروف بیئیة مختلفة، كاألوضاع العائلیة أو االجتماعیة أو االقتصادیة مما یؤدي إلى حدوث أربعة أنواع 
من السلوك عند متخذ القرار هي المجازفة والحذر والتسرع والتهور، كذلك فإن ذكاء متخذ القرار وما 

 تخاذ القرار.اكتسبه من خبرات ومهارات وما یمتلك من میول وانفعاالت تؤثر في ا
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 :) تأثیر مواقف اتخاذ القرار4
تختلف مواقف اتخاذ القرار اإلداري من حیث تأكد اإلدارة أو متخذ القرار من النتائج المتوقعة للقرار. 
ویقصد بالموقف الحالة الطبیعیة للمشكلة من حیث العوامل والظروف المحیطة بالمشكلة والمؤثرة علیها، 

مات المتوفرة لإلدارة عنها. ویمكن التمییز بین أربعة مواقف وهي: القرار في ومدى شمولیة ودقة المعلو 
حالة التأكد والقرار في حالة عدم التأكد (المخاطرة) والقرار في حالة عدم التأكد التام والقرار في حالة 

 االختالف.
 

 الصعوبات التي تعترض عملیة اتخاذ القرار: ثالثُا. 
 ما یأتي: ویمكن إجمال هذه العوائق ب

 عدم إدراك المشكلة وتحدیدها بدقة.  .1
عدم القدرة على تحدید األهداف التي یمكن أن تتحقق باتخاذ القرارات الرئیسة والفرعیة، ومن ثم العمل  .2

 على تحقیق األهداف األكثر أهمیة ثم االنتقال إلى األهداف األخرى. 
العادات والقوانین والتغیرات والعالقات البیئة التي تعمل فیها المؤسسة وما تتضمن من التقالید و  .3

 اإلنسانیة والظروف االقتصادیة والمالیة والسیاسیة والتشریعات الحكومیة والتطورات التكنولوجیة. 
شخصیة متخذ القرار وما یؤثر علیه من قیود داخلیة (التنظیم الهرمي الذي تقرره السلطة السیاسیة وما  .4

قیود خارجیة (كخضوع اإلدارة لسلطة أعلى كالسلطة السیاسیة  ینجم عنه من بیروقراطیة وجمود) أو
التي تحدد الغایات الكبرى الواجب تحقیقها)، باإلضافة إلى درجة ذكائه وخبراته وقدراته العلمیة 

 والعقلیة والجسدیة وموقعه داخل التنظیم . 
 نقص المعلومات والخوف من اتخاذ القرارات.   .5
 

 ریة:رابعُا. بنیة النماذج القرا
البدائل  ن مجموعة مناتخاذ القرار جوهر العملیة اإلداریة، ویعرف القرار باختیار بدیل أو حل من بی دیع

لمشكلة ما. ویواجه عادة متخذ القرار مشكلة تكون المعلومات المتوفرة عنها جزئیة أو أو الحلول الممكنة 
إلى حل المشكلة باستخدام  -التأكدظروف الخطر و عدم  -غیر كاملة، ولذا یلجأ في مثل هذه الظروف

یة. ونظریة القرار تنتمي إلى هذا النوع من النماذج حیث یتم اتخاذ القرار في حتمالیعرف بالنماذج اال ما
 ظل ظروف المخاطرة و عدم التأكد. 

عن طریق  للمشكلة قید الدراسة الحل األمثل أو البدیل اختیارالمساعدة في  لىات إتهدف نظریة القرار 
تتصف بالكفاءة. وبصفة عامة یتطلب استخدام النظریة تباع مجموعة من اإلجراءات والخطوات التي ا

 فر مجموعة من العناصر تشمل:اتو 
 .Decision Makerوجود متخذ للقرار  .1
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یتعین على متخذ القرار تحدید البدائل أو  . Alternativesمعرفة الحلول الممكنة أو البدائل .2
 حیث: Aة ویمكن الرمز لمجموعة الحلول بالحرف للمشكل ةالحلول الممكن

),...,,,( 21 ni aaaaA = 
تقع أحداث  ،معرفة حاالت الطبیعة المستقبلیة. بعد أن یختار متخذ القرار البدیل أو الحل األفضل .3

تحدد مدى جودة القرار. هذه األحداث  ولذلك  غیر خاضعة لتحكم متخذ القرار مستقبلیة
، فإذا كان هناك عدة أحداث مستقبلیة States of Nature الطبیعةالمستقبلیة تسمى حاالت 

 حیث:  Sمحتملة الوقوع فإن إجمالي هذه األحداث یرمز إلیه بالحرف 
),....,,,( 21 mj SSSSS = 

متخذ  لىع اً . یتعین أیضProbabilities of States of Natureت حاالت الطبیعة احتماالمعرفة 

)( ) وقوع كل حدثφ( احتمالالقرار معرفة نسبة  jS مزت بالر حتماالمستقبلي.ویمكن الرمز لمجموع اال 
φ حیث  
),....,,,( 21 mj φφφφφ = 

)(یتعین على متخذ القرار معرفة العائد اً أخیر  .Payoffsوائد عمعرفة ال .4 iJP یار كل الناتج عن اخت

)(حلأو  بدیل ia  عند وقوع الحدث أو حالة الطبیعة)( jS. 
ر عناصر عملیة اتخاذ القرار المذكورة أعاله في شكل جدول یسمى مصفوفة یتصو قد جرت العادة على و 

 التالي: ل الجدو  كما فيوالشكل العام لهذه المصفوفة یكون عادة . Payoffs Matrixالعوائد
 

 تحتماالحاالت الطبیعة واال
States of Nature and Probabilities  

),....,,....,,( 21 mj SSSSS = 
mj φφφφ ,....,,....,, 21 

 البدائل / الحلول الممكنة
Alternatives 

mj PPPP 111211 ,.....,,....,, )( 1a 
mj PPPP 222221 ,.....,,.....,, )( 2a 

                   : : 

imijjj PPPP ,.....,,.....,, 21 )( ia 
                  : : 

nmnjnn PPPP ,.....,,.....,, 21 )( ma 
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 نماذج اتخاذ القرارات ذات المرحلة الواحدةالفصل الثاني: 

 
 
 

  حالة عدم التأكدأوُال. 
هي حالة معقدة یواجه فیها متخذ القرار صعوبة بالغة وذلك بسبب عدم وجود معلومات وال وهذه الحالة 

ت لحصول حاالت الطبیعة لذا وفي ظل تعدد حاالت الطبیعة وكذلك االستراتیجیات المتاحة فإنه احتماال
أربعة معاییر  البد من االستعانة ببعض األسالیب أو المعاییر المساعدة في اتخاذ القرار وعموما فإن هناك

  :ما یأتيشائعة االستخدام في ظل ظروف عدم التأكد سنتناولها فی
 
 Wald) معیار والد (المتشائم .1

ویقوم هذا المعیار على  (Maximin) أفضل األسوأ) ویرمز له كذلك(ویسمى أیًضا (أقصى األدنى) أو 
یتم اختیار البدیل األفضل الذي أساس تحدید أسوأ النتائج في كل استراتیجیة من االستراتیجیات ومن ثم 

سیكون أعلى األرقام في حالة األرباح. أما في حالة تخفیض التكالیف فإن أسوأ النتائج أعاله ومن ثم فإن 
 .البدیل األمثل سیكون اختیار أدنى رقم فیها

األرقام تمثل  اعتمد معیار والد الختیار االستراتیجیة المثلى لحالة تعظیم األرباح التالیة علًما أن :مثال
  ل.سآالف 

N4 N3 N2 N1 
 حاالت الطبیعة

 االستراتیجیات                
35 40 18 15 S1 
17 28 19 26 S2 
26 41 36 40 S3 
19 32 22 28 S4 

 
 :كاآلتيألن المصفوفة هنا مصفوفة أرباح  نحدد أدنى القیم في كل استراتیجیة من االستراتیجیات :الحل

 ستراتیجیةاال أسوأ النتائج
15 S1 
17 S2 
26 S3 
19 S4 
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واآلن فإن القرار هو اختیار أو تبني االستراتیجیة الثالثة فهي تمثل أفضل األرقام أو أعالها من بین أسوأ 
 26األرقام أو أدناها أي أننا اخترنا أقصى أو أعلى أدنى، وبذلك سیكون العائد المتحقق هو ربح مقداره 

 .هذه االستراتیجیةألف وحدة نقدیة في ظل 
 

أسالیب متعددة   المصفوفة التالیة تخص تكالیف تنفیذ أحد المشاریع في ظل ظروف مختلفة ووجود :مثال
 )والمطلوب: اختیار األسلوب األفضل للتنفیذ باعتماد معیار والد (األرقام بآالف الوحدة النقدیة .للتنفیذ

N4 N3 N2 N1 
 حاالت الطبیعة 
 یب التنفیذأسال               

35 43 55 40 S1 
40 48 41 32 S2 
51 36 38 45 S3 

نحدد أوًال أسوأ النتائج لكل من االستراتیجیات الثالث وهي أعلى األرقام ألن الحالة هنا حالة تدنیه  :الحل
 :تكالیف وكاآلتي

 التنفیذ أسلوب )ألف وحدة نقدیة( الكلفة
55 S1 
48 S2 
51 S3 

لتنفیذ المشروع حث أن الكلفة هي  (S2) ني االستراتیجیة الثانیة أو األسلوب الثانيوسیكون القرار هو تب
 .أدنى التكالیف الموجودة

 
 المتفائلمعیار ال .2

ویقوم هذا المعیار  (Maximax) ) ویرمز له كذلكفضلأفضل األ() أو قصىویسمى أیًضا (أقصى األ
ستراتیجیات ومن ثم یتم اختیار البدیل األفضل النتائج في كل استراتیجیة من اال فضلعلى أساس تحدید أ

النتائج  أفضلتخفیض التكالیف) فإن (الذي سیكون أعلى األرقام في حالة األرباح. أما في حالة تدنیه 
 .ومن ثم فإن البدیل األمثل سیكون اختیار أدنى رقم فیها دناهاأ
 
 

حالة تعظیم األرباح التالیة علًما أن األرقام الختیار االستراتیجیة المثلى ل المتفائلمعیار الاعتمد  :مثال
  :ل.ستمثل آالف 
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N4 N3 N2 N1 
 حاالت الطبیعة

 االستراتیجیات                
35 40 18 15 S1 
17 28 19 26 S2 
26 41 36 40 S3 
19 32 22 28 S4 

 
 كاآلتيمصفوفة أرباح ألن المصفوفة هنا  القیم في كل استراتیجیة من االستراتیجیات علىنحدد أ : الحل

 االستراتیجیة النتائج أعلى
40 S1 
28 S2 
41 S3 
32 S4 

واآلن فإن القرار هو اختیار أو تبني االستراتیجیة الثالثة فهي تمثل أفضل األرقام أو أعالها من بین 
ألف وحدة نقدیة في ظل هذه  41، وبذلك سیكون العائد المتحقق هو ربح مقداره األرقام فضلأ

 .ستراتیجیةاال
 
  یزو ر و معیار ه .3

ویقوم هذا المعیار على أساس األخذ بنظر االعتبار أسوأ ، »معیار الواقعیة «المعیار أیًضا یسمى هذا 
النتائج وأفضلها في كل استراتیجیة وكذلك مراعاة الحالة النفسیة لمتخذ القرار ومدى كونه متفائًال أو 

. ویتم اختیار البدیل  1و  0فاؤل، والذي تتراوح قیمته بین متشائًما حیث یتم تحدید ما یسمى معامل الت
 :تیةاألمثل وفق الخطوات األ

 .یتم اختیار أفضل النتائج في كل استراتیجیة وكذلك أسوأ النتائج فیها −
تحدید معامل تفاؤل وسیكون متمم هذا المعامل هو معامل التشاؤم فإذا كان مثًال معامل التفاؤل  −

 . 0.4ؤم سیكون فإن معامل التشا 0.6
ضرب أفضل النتائج من كل استراتیجیة في معامل التفاؤل وكذلك ضرب معامل التشاؤم في أسوأ  −

 .النتائج وجمع القیمتین
اختیار أعلى األرقام في حالة تعظیم الربح لمتخذ القرار (األرقام بآالف الوحدات النقدیة)، وٕان  −

 . 0.6معامل التفاؤل هو 
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N3 N2 N1 
  حاالت الطبیعة

  البدائل                          
4 8 10 S1 
8 10 12 S2 

12 5 8 S3 
18 16 20 S4 

 
) 0.6تحدد أسوأ النتائج في كل استراتیجیة وكذلك أفضلها ثم تضرب األفضل في معامل التفاؤل (: الحل

 .ثم تجمع النتیجتین لكل استراتیجیة (0.4)واألسوأ في معامل التشاؤم 
 االستراتیجیة أسوأ النتائج أفضل النتائج عالعائد المتوق

7.6 = (10 * 0.6) + (4 * 0.4) S1 
10.4 = (12 * 0.6) + (8 * 0.4) S2 
9.2 = (12 * 0.6) + (5 * 0.4) S3 

18.4 = (20 * 0.6) + (16 * 0.4) S4 

) ألف 18.4اح (ألنها تمثل أعظم األرب (S4) والقرار األمثل كما هو واضح تبني االستراتیجیة الرابعة
  .وحدة نقدیة

 
افترض أن البیانات الواردة في المثال السابق تخص حالة تكالیف تنفیذ أحد المشاریع، ما هي  :مثال

 .االستراتیجیة المثلى باعتماد نفس المعیار ونفس معامل التفاؤل
نتائج لكل منها (وهي الحل: یتم اختیار أفضل النتائج لكل استراتیجیة (وهي أدنى األرقام) وكذلك أسوأ ال

 :یأتيأعلى األرقام) ثم نطبق نفس القاعدة السابقة وكما 
 االستراتیجیة أسوأ النتائج أفضل النتائج الكلفة المتوقعة

6.4 = (4 * 0.6) + (10 * 0.4) S1 
9.6 = (8 * 0.6) + (12 * 0.4) S2 
7.8 = (5 * 0.6) + (12 * 0.4) S3 

17.6 = (16 * 0.6) + (20 * 0.4) S4 
) ألف وحدة 6.4ألنها تعطي أدنى التكالیف ( (S1) وبهذا سیكون القرار األمثل تبني االستراتیجیة األولى

 .نقدیة
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 )ت المتساویةحتماالمعیار البالس (اال .4
حصول كل حالة  احتمالیقدم هذا المعیار على أساس الفلسفة التي تفترض أنه طالما ال یمكن معرفة  

حدوثها لذا تفترض أن كل حاالت  احتمالفإنه یجب معاملتها بالتساوي من حیث من حاالت الطبیعة 
 احتمالبإمكانیة الحدوث فإذا كان هناك خمسة حاالت طبیعة متوقعة فإن  حتمالالطبیعة لها نفس اال

ویتم اتخاذ القرار هنا عن طریق جمع القیم الخاصة بكل استراتیجیة في  . 0.20حصول كل منها هو 
الطبیعة المختلفة وقسمتها على عدد حاالت الطبیعة ثم نختار أعلى األرقام إذا كان الهدف  ظل حاالت

 .تعظیم الربح أو أدنى األرقام عندما یكون الهدف تدنیة التكلفة
 

مصفوفة القرار التالیة تخص إحدى الشركات التي ترغب باستثمار مبلغ معین من المال حیث هناك  :مثال
ددة لالستثمار كما أن هناك ظروف خارجیة أو حاالت طبیعیة تؤثر في قرارها، بدائل أو مجاالت متع

واألرقام تمثل العوائد المتوقعة (بآالف الوحدات النقدیة) عند تبني كل استراتیجیة وحصول كل حالة من 
  .حاالت الطبیعة، والمطلوب: تحدید البدیل األمثل لالستثمار باعتماد معیار البالس

N4 N3 N2 N1 
 االت الطبیعة ح

 أسالیب التنفیذ                   
12 8 14 10 S1 
8 6 12 16 S2 
8 10 9 11 S3 

12 16 13 15 S4 
  :الحل

S1 = (10 + 14 + 8 + 12) / 4 = 11 
 

S2 = (16 + 14 + 6 + 8) / 4 = 10.5 
 

S3  = (11 + 9 + 10 + 8) / 4 = 9.5 
 

S4 = (15 + 13 + 16 + 12) / 4 = 14 
 

 .ألف وحدة نقدیة 14ألن األرباح المتوقعة ستكون  (S4) تم اختیار االستراتیجیة الرابعةسی
 ) هي مصفوفة تكالیف، ما هو القرار األمثل؟6واآلن افترض أن المصفوفة في المثال السابق (

11 
 



 :الحل
S1 = 11 

 
S2 = 10.5 

 
S3 = 9.5 

 
S4 = 14 

 .ة فیها هي األدنىألن الكلف (S3) یتم اختیار االستراتیجیة الثالثة
 
 )معیار الندم (سافاج .5

من الطبیعي أن یشعر متخذ القرار باألسف أو الندم عندما ال یختار البدیل األفضل من بین البدائل 
المتاحة، لذا فإن هذا المعیار یحاول أن یخفض هذا األسف أو الندم إلى أدنى ما یمكن. فعلى سبیل 

وحدة نقدیة ووجد نفس هذه السلعة بنفس  15ینة بسعر المثال، لو اشترى أحد األشخاص سلعة مع
وحدات نقدیة أي  10وحدات نقدیة فإنه یشعر بندم أو أسف ألنه لم یشتریها بسعر  10المواصفات بسعر 

، وكذا الحال بالنسبة للربح. فالندم إذن هو الفرق بین العائد الذي حصل 5أن مقدار ندمه أو أسفه سیكون 
ن ما یجب أن یحصل علیه لو أنه اتخذ أو اختار القرار (البدیل) األفضل، ولغرض علیه متخذ القرار وبی

 Opportunity Loss Matrix اتخاذ القرار باعتماد معیار الندم فإن مصفوفة الندم أو الفرص الضائعة
  .أو أفضل األسوأ Minimax هي ما یجب إعداده أوًال ثم یتم تطبیق مبدأ أدنى األقصى

 
  :عیار الندم الختیار البدیل األمثل في مصفوفة األرباح التالیةاعتمد م: مثال

N3 N2 N1 
 حاالت الطبیعة 

  االستراتیجیات            
15 18 12 S1 
14 10 17 S2 
10 16 22 S3 
14 14 14 S4 
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 :الحل
رقام في بما أن المصفوفة هنا هي مصفوفة أرباح فإن بناء مصفوفة الندم یكون عن طریق تحدید أعلى األ

 :كل عموم من األعمدة وطرح باقي أرقام العمود منه وكما یلي

N3 N2 N1 
   حاالت الطبیعة

 االستراتیجیات                 
0 0 10 S1 
1 8 5 S2 
5 2 0 S3 
1 4 8 S4 

قل ثم نحدد أعلى األرقام في كل استراتیجیة والتي تمثل أعلى ندم واالستراتیجیة المثلى هي التي تقابل أ
 :ندم

 االستراتیجیة أعلى ندم
10 S1 
8 S2 
5 S3 
8 S4 

 .S3 )االستراتیجیة المثلى (أقل ندم
 

 :مثال
افترض أن المصفوفة في المثال السابق هي مصفوفة تكالیف، كیف ستكون االستراتیجیة المثلى باعتماد 

  :معیار الندم
دم ستحسب عن طریق تحدید أدنى القیم الحل: عندما تكون المصفوفة مصفوفة تكالیف فإن مصفوفة الن

 :في كل عمود وطرحها من باقي القیم في ذلك العمود وكاآلتي

N3 N2 N1 
   حاالت الطبیعة
 االستراتیجیات               

5 8 0 S1 
4 0 5 S2 
0 6 10 S3 
4 4 2 S4 
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تمثل أعلى ندم في كل منها  بعد إعداد مصفوفة الندم سنحدد أعلى األرقام في كل استراتیجیة وهذه األرقام
 .ومن ثم یكون القرار باختیار أدنى األرقام أیًضا والذي یمثل أقل ندم

 الكلفة 
 ألف وحدة نقدیة

 أسلوب
 التنفیذ

8 S1 
5 S2 

10 S3 
4 S4 

 
 

 :  )1(مسألة 
 ترغب شركة صناعیة في شراء آلة إلنتاج سلعة محددة ولدیها ثالثة بدائل هي : 

 لیـرة سـوریة والتكلفـة  100000وحـدة أسـبوعیًا ، التكـالیف الثابتـة سـنویًا  2000طاقتهـا  شراء آلـة كبیـرة
 لیرة سوریة .  13المتغیرة 

  لیرة سوریة والتكلفـة المتغیـرة  80000وحدة أسبوعیًا وتكالیفها الثابتة  1280شراء آلة متوسطة طاقتها
 لیرة سوریة .  14,75للوحدة 

  لیـــرة والتكلفـــة المتغیـــرة  40000دة أســـبوعیًا تكالیفهـــا الثابتـــة ســـنویًا وحـــ 500شـــراء آلـــة صـــغیرة طاقتهـــا
 لیرة سوریة .  15,4للوحدة 

وحــدة وكــان ســعر بیــع  500،  1500،  1800فــإذا كانــت مســتویات الطلــب المتوقعــة أســبوعیًا هــي : 
 د تكلفتها.لیرة سوریة قبل استبعا 13ب لیرة سوریة والوحدة التي ال تباع تقدر  20الوحدة في السوق 
 والمطلوب : 

 تحدید مجموعة األفعال الممكنة ومجموعة حاالت الطبیعة .  .1
 بناء جدول النتائج الشرطیة .  .2
تحدید القرار األمثل مستخدمًا معیار األسف لسافاج ومعیـار وولـد المتشـائم علمـًا بـأن السـنة تعـادل  .3

 أسبوع .  50
حالــة مــن حــاالت الطبیعــة وذلــك علــى بفــرض أن مــدیر الشــركة اســتطاع أن یعطــي ترجیحــًا لكــل  .4

 . والمطلوب :  P(Q1) = 0.4  ،P(Q2) = 0.3  ،P(Q3) = 0.3الشكل التالي : 
  . تحدید القرار األمثل للشركة باستخدام أسلوب األمل الریاضي 
  . (المخاطرة) حساب الربح المتوقع في حالة عدم التأكد 
  . تحدید قیمة المعلومات الكاملة األولیة 
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 جرة القرار المالئمة . رسم ش 
لیـرة سـوریة علـى السـوق فحصـلت  500بفرض أن إدارة الشركة لجأت إلى إجراء اختبارات تكلفتها  .5

 P(Z1 / Q1) = 0.4  ،P(Z1 / Q2)ت الشرطیة التالیة : حتماالعلى المعلومات المتمثلة باال
= 0.5  ،P(Z1 / Q3) = 0.2  

 والمطلوب : 
 فرضیة تحقیق النتیجة ومن ثم حدد القرار األمثل على ت الالحقة ضمن حتماالحساب اال

 ت الالحقة . حتماالضوء اال
  . رسم شجرة القرارات بعد إجراء التجربة أو االختبار 

 الحل : 
 هي :  Aiالبدائل الممكنة  .1

 a1  . شراء آلة كبیرة 
 a2  . شراء آلة متوسطة 
 a3 . شراء آلة صغیرة 

  
  هي: Qjحاالت الطبیعة  .2

 Q1 وحدة .  1800بیع  إمكانیة 
 Q2  وحدة .  1500إمكانیة بیع 
 Q3  وحدة .  1800إمكانیة بیع 

 
  تشكیل المصفوفة : .3

 اآللة الكبیرة : 
 ل.س  2000=  50÷  100000التكلفة الثابتة األسبوعیة = 

 ل.س 1=  2000÷  2000التكلفة الثابتة للوحدة = 
 ل.س 13التكلفة المتغیرة للوحدة = 

 ل.س 14=  1+  13 التكلفة الكلیة =
  1 -=  14 – 13خسارة الوحدة التي ال تباع = 

 
 اآللة المتوسطة : 

 ل.س 1600=  50÷  80000التكلفة الثابتة األسبوعیة = 
 ل.س 1,25=  1280÷  1600التكلفة الثابتة للوحدة = 
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 ل.س  14,75التكلفة المتغیرة للوحدة = 
 ل.س  16=  14,75+  1,25التكلفة الكلیة = 

  3 -=  16 – 13ارة الوحدة التي ال تباع = خس
 

 اآللة الصغیرة : 
 ل.س  800=  50÷  40000التكلفة الثابتة األسبوعیة = 

 ل.س  1,6=  500÷  800التكلفة الثابتة للوحدة = 
 ل.س 15,4التكلفة المتغیرة للوحدة = 

 ل.س  17=  15,4+  1,6التكلفة الكلیة = 
 ل.س  4 -=  17 – 13خسارة الوحدة التي ال تباع = 

Q3 
500 

Q2 
1500 

Q3 
1800 

Qj      
        Ai   

1500 8500 10600 
a1 

2000 

- 340 5120 5120 
a2 

1280 

1500 1500 1500 
a3 
500 

0.3 0.3 0.4 P(Qj) 
X11 = 1800 (6) + 200 (- 1) = 10600 
X12 = 1500 (6) + 500 (- 1) = 8500 
X13 = 500 (6) + 1500 (- 1) = 1500  
X21 = X22 = 1280 (4) = 5120  
X23 = 500 (4) + 780 (- 3) = - 340  
X31 = X32 = X33 = 500 (3) = 1500  

 معیار األسف لسافاج :  .4
 نشكل أوًال مصفوفة الندم : 

Q3 Q2 Q3 
Qj      

        Ai   
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0 0 0 a1 
1840 3380 5480 a2 

0 7000 9100 a3 
0.3 0.3 0.4 P(Qj) 

  
 البدائل (األفعال)  Max jالقیمة 

0 
5480 
9100 

 a 1 
a 2 
a 3 

Min i (0 , 5480 , 9100) = 0  
 وبالتالي البدیل األول هو األفضل .

  
  معیار وولد المتشائم : .5

 البدائل (األفعال)  Min jالقیمة 
1500 
- 340 
1500 

 a 1 
a 2 
a 3 

Max i (1500 , - 340 , 1500) = 1500  
 ول والثالث هو األفضل وال فرق بینهما .وبالتالي البدیل األ

  
  القرار األمثل على ضوء م . خ . ف . ض : .6

E(a1) = 0 (0.4) + 0 (0.3) + 0 (0.3) = 0 
E(a2) = 5480 (0.4) + 3380 (0.3) + 1840 (0.3) = 3758 
E(a3) = 9100 (0.4) + 7000 (0.3) + 0 (0.3) = 5740 

) تمثــل قیمــة المعلومــات الكاملــة األولیــة وهــي  0ون القیمــة ( وبالتــالي البــدیل األول هــو األفضــل وتكــ
 تعني بأن متخذ القرار غیر مستعد لدفع أي مبلغ لقاء حصوله على معلومات إضافیة . 

 
  :األمل الریاضي .7

E(a1) = 7240 
E(a2) = 3482 
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E(a3) = 1500  
 ة القرار في حالة التأكد . ) تمثل قیم7240وبالتالي البدیل األفضل هو البدیل األول وتكون قیمته (

 
 الالحق :  حتمالاال .8

 األولي  حتمالاال
P(Qj) 

 الشرطي حتمالاال
P(Z1/Qj) 

 المشترك  حتمالاال
P(Qj ∩ Z1)  

 الالحق  حتمالاال
P(Qj/Zi) 

0.4 0.4 0.16 0.44 
0.3 0.5 0.15 0.40 
0.3 0.2 0.06 0.16 

 1 0.37  المجموع
 الفرصة الضائعة :  ونرجع النتیجة إلى مصفوفة خسارة

 

Q3 Q2 Q3 
Qj      

        Ai   
0 0 0 a1 

1840 3380 5480 a2 
0 7000 9100 a3 

0.3 0.3 0.4 P(Qj) 
0.16 
 
 

0.40 0.44 Z1 

  بالنسبة لمصفوفة خ . ف . ض : z1القرار األمثل على ضوء  .9
E(a1) = 0 
E(a2) = 4036.6 
E(a3) = 67.83   

   Z1(0 , 0.37)البدیل األول ویكون :  وبالتالي البدیل األفضل هو
 وهي تمثل قیمة المعلومات الكاملة الالحقة .  0 =  0×  0.37إجمالي خسارة الفرصة الضائعة = 

  0=  0  -  0ق . م . ك . ل| =  –قیمة معلومات العینة = |ق . م . ك . أ 
  500 -=  500 – 0تكلفة التجربة =  –الربح الصافي = قیمة معلومات العینة 
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 وبالتالي ال ننصح بإجراء التجربة ألنها سالبة (تكلفتها أكبر من أرباحها) . 
 
 

 : )2(مسألة 
مدیر مصنع لدیه انطباع بأن الطلب على منتجاته سیزداد إال أنه غیر متأكد بأن زیادة الطلب التي یعنیها 

توســع المحتمــل للســوق لهــذا تعتمــد علــى تطــور الظــروف أم تعتمــد علــى مقدرتــه الشخصــیة لالســتفادة مــن ال
السبب فإنه یفكر بتوسیع الطاقـة اإلنتاجیـة لمصـنعه وذلـك عـن طریـق شـراء إحـدى آلتـین مختلفتـین بـالحجم 
وتبلــغ الطاقــة اإلنتاجیــة إلحــداهما ضــعف األخــرى بینمــا تكلفــة اآللــة الصــغیرة تزیــد عــن نصــف تكلفــة اآللــة 

 الكبیرة . 
یًا على إشباع الطلب الحالي أما إذا ازداد الطلـب بشـكل معتـدل عمـا إن الطاقة اإلنتاجیة للمصنع قادرة حال

علیــه اآلن فــإن عملیــة شــراء اآللــة الصــغیرة ســتكون مالئمــة أمــا إذا ازداد الطلــب بشــكل كبیــر فــإن المصــنع 
 سیكون بحاجة إما إلى آلة كبیرة أو إلى آلتین من النوع الصغیر . 

ألـف  180لـف لیـرة سـوریة أمـا تكلفـة شـراء اآللـة الصـغیرة فتعـادل أ 300ب إن كلفة شراء اآللة الكبیرة تقدر 
لیرة سوریة من سعرها األصلي عندما  1000لیرة سوریة تضاف لكل  400لیرة سوریة وهناك تكلفة تعادل 

یتم شراء آلـة لمقابلـة الطلبیـات العاجلـة باإلضـافة لـذلك نفتـرض بـأن مـدیر المصـنع یعتقـد بوجـود حـظ أوفـر 
ى الطلب مرتفعًا ویعـادل ضـعفي الحـظ ألن یكـون مسـتوى الطلـب معتـدًال أمـا كـون مسـتوى ألن یكون مستو 

 الطلب مستقرًا فله نفس الحظ المعطى لمستوى الطلب المعتدل . 
 0.80 قـدره احتمـاالً أما فیما یتعلق بكفاءته لالستفادة من التوسع المحتمل للسوق فإنه یعتقد بأن هنـاك 

 بأن ال یستفید من هذا التوسع والمطلوب :  0.20 قدره احتماالً بأن یستفید و 
 تحقق حاالت الطبیعة .  احتمالتحدید مجموعة األفعال الممكنة ومجموعة حاالت الطبیعة وقانون  .1
 شكل مصفوفة النتائج الشرطیة .  .2
 تحدید القرار األمثل باستخدام مصفوفة العائد ومصفوفة خسارة الفرصة الضائعة .  .3
 لمالئمة وتحدید المسار مع تحدید قیمة المعلومات الكاملة األولیة . رسم شجرة القرارات ا .4
 : الحل

 :  Aiتحدید مجموعة األفعال (البدائل الممكنة)  .1
 a1  . شراء آلة كبیرة 
 a2  . شراء آلة صغیرة 
 a3  . (ألن المنظمة إن لم یزدد الطلب قادرة على تلبیة الطلب) عدم شراء آلة 

 
  هي : Qjمجموعة حاالت الطبیعة  .2
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وهــي عبــارة عــن مــزیج مــن الظــروف االقتصــادیة وكفــاءة المــدیر وال یوجــد شــيء یــوحي لنــا بــأن التوســع فــي 
الطاقة اإلنتاجیة للمؤسسة یعتمد فقط على الظروف االقتصـادیة وٕانمـا هنـاك عنصـر القـدرة والكفـاءة للمـدیر 

 والتي یجب أخذها بعین االعتبار .  
ظـــروف االقتصـــادیة ومقـــدرة المـــدیر علـــى االســـتفادة مـــن الطلـــب علـــى لهـــذا الســـبب اعتبرنـــا التطـــور فـــي ال

 منتجاته كمتحولین عشوائیین مستقلین . لذا سنرمز : 
 b1  . طلب مرتفع 
 b2  . طلب معتدل 
 b3  (وهي تخص الظروف االقتصادیة) . طلب مستقر 

 وأیضًا سنرمز : 
 C1  . المدیر قادر أن یستفید من الطلب اإلضافي 
 C2 قادر أن یستفید من الطلب اإلضافي . (وهما یتعلقان بكفاءة المدیر)  المدیر غیر 

لذلك نشكل الجداء الدیكارتي (مجموعة العوامل المشتركة) ما بین الظروف االقتصادیة وما بـین كفـاءة 
 المدیر وهذا الجداء الدیكارتي هو الذي یمثل مجموعة حاالت الطبیعة . 

b3  
 طلب مستقر 

 0.25 احتمالب

b2  
 لب معتدل ط

 0.25 احتمالب

b1  
 طلب مرتفع 

 0.50 احتمالب

Bj   
 

Ci 

0.2 0.2 0.4 
C1 

 المدیر قادر أن یستفید
 0.80 احتمالب

0.05 0.05 0.1 
C2  

 المدیر غیر قادر أن یستفید
 0.20 احتمالب

 
 

 كیف تم عملیة خالیا الجدول السابق : 
 ت : حتماالأ_ حساب اال

        Pنفرض الطلب المعتدل = 
  Pفیكون الطلب المستقر أیضًا = 

  2Pأما الطلب المرتفع = 
 أي :            1ت = حتماالولكن مجموع اال
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P + P + 2P   =1  
4P  =1                      : أيP   =1  /4  =0.25  

  0.25الطلب المعتدل = الطلب المستقر = 
  0.50الطلب المرتفع = 

 ب_ تملیة خالیا الجدول : 
X11 = 0.80 (0.50) = 0.4 
X12 = 0.80 (0.25) = 0.2 
X13 = 0.80 (0.25) = 0.2 
X21 = 0.20 (0.50) = 0.1 
X22 = 0.20 (0.25) = 0.05 
X23 = 0.20 (0.25) = 0.05 

 وبالتالي ستكون حاالت الطبیعة كما یلي : 
 Q1  . المدیر قادر أن یستفید والطلب مرتفع 
 Q2 معتدل .  المدیر قادر أن یستفید والطلب 
 Q3  المدیر غیر قادر أن یستفید (سواء أكان الطلب مرتفع أم معتـدل أم مسـتقر وهـو نفـس األمـر

 إن كان قادر أن یستفید ولكن بقي الطلب مستقر أي أنه لم یستفد أیضًا) . 
 ت حاالت الطبیعة فهي : احتماالأما 
 P(Q1)  =0.4  
 P(Q2)  =0.2  
 P(Q3)  =0.2  +0.1  +0.05  +0.05 = 0.4  

 
 
 
 تشكیل مصفوفة النتائج (تكالیف) :  .3

Q3 
 غیر قادر 

Q2 
 قادر ومعتدل

Q1  
 قادر ومرتفع

Qj 
                   Ai 

300 300 300 a1    آلة كبیرة 
180 180 432 a2     آلة صغیرة 
0 252 420 a3 عدم شراء آلة 

0.4 0.2 0.4 P(Qj) 
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 نالحظ في الجدول السابق ثالثة حاالت : 
 وهي تمثل الخالیا المثلى والتي تتمثل في :  :لحالة األولىا

 X11  300وهي تمثل شراء آلة كبیرة والمدیر قـادر أن یسـتفید مـن ارتفـاع الطلـب وبالتـالي سـیدفع 
 ألف لیرة سعر اآللة الكبیرة . 

 X22  وهــي تمثــل شــراء آلــة صــغیرة والمــدیر قــادر أن یســتفید مــن الطلــب المعتــدل وبالتــالي ســیدفع
 ألف لیرة سعر اآللة الصغیرة .   180

 X33  وهي تمثل عدم شراء آلـة والمـدیر غیـر قـادر أن یسـتفید مـن ظـروف السـوق وبالتـالي سـیدفع
)0 . ( 

وهي تمثل حالة العرض (الطاقة اإلنتاجیة) أكبر من الطلب والتي تتمثل في الخالیا التالیـة  :الحالة الثانیة
 : 

 X12 ألـف لیـرة ثمـن اآللـة  300كـن الطلـب معتـدل أي سـیدفع المـدیر وهي حالة شراء آلة كبیرة ول
 الكبیرة . 

  وكذلك األمر في الخلیةX13  حیث وجود آلة كبیرة وعدم وجود طلب وبالتالي سیدفع المـدیر ثمـن
 ألف لیرة .  180اآللة الصغیرة 

 X23 یر ثمـن وهي حالة شراء آلة صغیرة وعدم االستفادة من ظـروف السـوق وبالتـالي سـیدفع المـد
 ألف لیرة . 180اآللة الصغیرة 

 
وهــي تمثــل حالــة الطاقــة اإلنتاجیــة أقــل مــن الطلــب أي یوجــد طلــب مســتعجل وســندفع لكــل  :الحالــة الثالثــة

 لیرة إضافیة وذلك یتمثل في الخالیا التالیة :  400لیرة من ثمن اآللة  1000
 X21 صــغیرة وســندفع علیهــا التكلفــة  وهنــا لــدینا آلــة صــغیرة وألن الطلــب مرتفــع سنشــري آلــة ثانیــة

 اإلضافیة وبالتالي سیدفع المدیر : 
X21  =180  +180  +180 )400/1000 = (432 

 X31  وهنـا الطلـب مرتفـع وال یوجـد آلـة لـذلك نشــتري آلـة كبیـرة (أفضـل مـن شـراء آلتـین صــغیرتین
 ألنها أقل تكلفة) ولكن سندفع علیها تكلفة إضافیة : 

X31  =300  +300 )400 / 1000 = (420 
 X32  وهي حالة عدم وجود آلة والطلب معتدل لذلك نضطر لشراء آلـة صـغیرة نـدفع علیهـا تكلفـة

 إضافیة : 
X32  =180  +180 )400/1000 = (252   

 
 القرار األمثل على ضوء المصفوفة األصلیة :  .4

22 
 



E(a1) = 300 (0.4) + 300 (0.2) + 300 (0.4) = 300 
E(a2) = 432 (0.4) + 180 (0.2) + 180 (0.4) = 280.8 
E(a3) = 420 (0.4) + 252 (0.2) + 0 (0.4) = 218.4 

 وبالتالي البدیل األفضل هو البدیل الثالث . 
 

 لقرار األمثل على ضوء م . خ . ف . ض : ا .5
 مصفوفة خسارة الفرصة الضائعة 

Q3 
 غیر قادر 

Q2 
 قادر ومعتدل

Q1  
 قادر ومرتفع

Qj 
                   Ai 

300 120 0 a1    آلة كبیرة 
180 0 132 a2     آلة صغیرة 
0 72 120 a3 عدم شراء آلة 

0.4 0.2 0.4 P(Qj) 
E(a1) = 0 (0.4) + 120 (0.2) + 300 (0.4) = 144 
E(a2) = 132 (0.4) + 0 (0.2) + 180 (0.4) = 124.8 
E(a3) = 120 (0.4) + 72 (0.2) + 0 (0.4) = 62.4 

) تمثل قیمة المعلومات الكاملة األولیة 62.4األفضل هو البدیل الثالث وتكون قیمته (وبالتالي البدیل 
 . 
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 في اتخاذ القرارات ت ونظریة بایزحتماالاال: الثالثالفصل 
 
 

ت إحدى الطرق المستخدمة في اتخاذ القرار اإلداري إذ أنها تساعد على حتماالتعتبر نظریة بایز في اال
وهي تعطي صورة واضحة عن النتائج  ،ت المختلفة للحاالت المتوقع حدوثهاحتماالاال التعرف على

ت الحقة احتماالت األولیة إلى حتماالنا في تعدیل االساعدالمحتملة لكل بدیل من البدائل المتاحة. وهذا ی
ي نستطیع التلوبا ،عندما تظهر لإلداري معلومات إضافیة ناتجة عن االختبار أو التجربة أو المستشارین

 ت الالحقة. ویمكننا التمییز بین نموذجین هنا: حتماالتحدید البدیل األفضل على ضوء اال
 ) النموذج البیزي البسیط: 1

ت حتماالوهنا یتخذ القرار على ضوء المعلومات األولیة باستخدام أسلوب القیمة المتوقعة باالستناد إلى اال
 األولیة. 

 ) النموذج البیزي المركب: 2
وباألتي نستخدم أسلوب القیمة المتوقعة  ،ویعتمد على معلومات إضافیة باإلضافة إلى المعلومات األولیة

 ت الالحقة لحساب القرار األمثل. حتماالفي ضوء اال
 

 : واتخاذ القرارات نظریة بایز
 لیكن لدینا فضاء من اإلمكانیات الُمشكلة من مجموعة حاالت الطبیعة : 

Qj = (Q1 , Q2 , Q3 , …. , Qj , … , Qn) 
 حیث :  Ziولیكن لدینا حدث فعلي (تجربة أو عینة) نرمز له بالرمز 

Zi = (Z1 , Z2 , Z3 , …. , Zi , …. , Zm) 
 : االتيولیكن لدینا الشكل 

 
 
 
 
 

Zi = (Q1 ∩ Zi) + (Q2 ∩ Zi) + …. + (Qj ∩ Zi 
P(Zi) = P(Q1 ∩ Zi) + P(Q2 ∩ Zi) + …. + P(Qj ∩ Zi)  

Q1 Q2 ... 

... 

Qj 

Zi Z1 

... 

... Z2 
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الشرطي  حتمالاال× األول  احتمالالتقاطع هو  احتمالت التي تقول بأن حتماالنظریة في االوحسب 
 لثاني: ل

P(Zi) = P(Q1) P(Zi/Q1) + P(Q2) P(Zi/Q2)+….+ P(Qj) P(Zi/Qj) 

)/()(
11

)( QjzipQjp
n

j

m

i
ZiP ∑

=
∑
=

= 

 
P(Qj ∩ Zi) = P(Zi ∩ Qj) 

P(Qj) P(Zi/Qj) = P(Zi) P(Qj/Zi) 
P(Qj) P(Zi/Qj 

P(Qj/Zi) = 
      P(Zi)       

                                          P(Zi) = ∑ ∑ P(Qj) P(Zi/Qj)                  وبما أن :               
            

P(Qj ∩ Zi) 
P(Qj/Zi) = 

∑ ∑ P(Qj) P(Zi/Qj) 

 تفسیر القانون : 
1. P(Qj) القرار لكل حالة من حاالت الطبیعة وهو  الذي یعطیه متخذ حتمالوهو االاألولي:  حتمالاال

 الذاتي أو الهامشي.  حتمالیسمى أیضًا اال
2. P(Qj∩Zi) وهو یتحقق عندما یتم الحدثین المشترك:  حتمالاالQj , Zi  . بآن واحد 
3. P(Zi/Qj) وهو یمثل الحدث أو العینة  الشرطي: حتمالاالZi  المشروط بتحقق الحالةQj  . 
4. P(Qj/Zi) وهو یأخذ بالمصدرین المعلومات األولیة والمعلومات اإلضافیة . حق:  الال حتمالاال 
 

 الالحق:  حتمالفي حل المسائل یمكن لنا أن نتبع الخطوات األتیة في إیجاد اال
 األولي وهو معطى في نص المسألة والذي یخص مصفوفة النتائج .  حتمالنحدد اال .1
 .  Ziیخص تحقق الفرضیة الشرطي وهو یعطى في نص المسألة و  حتمالنحدد اال .2
 الشرطي.  حتمالاألولي باال حتمالالمشترك وهو یساوي حاصل ضرب اال حتمالنوجد اال .3
 ت المشتركة. حتماالنوجد مجموع اال .4
 . مشتركةت الحتماالعلى مجموع اال مشترك احتمالت الالحقة بقسمة كل حتماالنوجد اال .5
 ت الشرطیة یساوي الواحد الصحیح . حتماالت األولیة واالحتماالیجب أن یكون مجموع كل من اال .6
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 :  مصنع فیه ثالث آالت: )1( مثال
  من الوحدات الُمنتجة تكون  %2، وفیه % من إجمالي اإلنتاج20أن تنتج  احتمالاآللة األولى

  معیبة.
  من الوحدات الُمنتجة تكون  %3، وفیه % من إجمالي اإلنتاج30أن تنتج  احتمالاآللة الثانیة

  ة.معیب
  من الوحدات الُمنتجة تكون  %4، وفیه % من إجمالي اإلنتاج50أن تنتج  احتمالاآللة الثالثة

  معیبة.
 والمطلوب: 

فاحسب أن تكون الوحدة المسحوبة من اإلنتاج  ،إذا اختیرت وحدة من اإلنتاج بشكل عشوائي .1
 معیبة.

تكون الوحدة المسحوبة  إذا اختیرت وحدة من اإلنتاج بشكل عشوائي وكانت معیبة، فاحسب أن .2
 الثالثة.ثم الثانیة، ثم من إنتاج األلة االولى، 

 ت األولیة هي :     (دائمًا مجموعها واحد) حتماال) اال1
 P(Q1)  =0.20 
 P(Q2)  =0.30 
 P(Q3)  =0.50 

 ت الشرطیة هي :        (لیس من الضروري أن یكون مجموعها واحد)حتماال) اال2
 P(Z1/Q1)  =0.02 
 P(Z1/Q2)  =0.03 
 P(Z1/Q3)  =0.04 

 الالحق :  حتمال) حساب اال3
 األولي حتمالاال

P(Qj) 
 الشرطي حتمالاال

P(Z1/Qj) 
 المشترك حتمالاال

P(Qj ∩ Z1) 
 الالحق حتمالاال

P(Qj/Zi) 
0.20 0.02 0.20  ×0.02  =0.004 0.004  ÷0.033  =0.12 
0.30 0.03 0.30  ×0.03  =0.009 0.009  ÷0.033  =0.27 
0.50 0.04 0.50  ×0.04  =0.020 0.020  ÷0.033  =0.61 

 1 0.033  المجموع
=================================================================== 
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  :)2ثال (م
على المدیر العام إلحدى المؤسسات اإلنتاجیة أن یقرر فیما إذا كان من مصلحة مؤسسته طرح بضاعة 

ق أم ال وذلك على ضوء تقریر مكتب اإلحصاء والتخطیط في المؤسسة والذي یعطي جدیدة في السو 
تقدیرًا للحصة التي یمكن أن تحتلها هذه البضاعة في السوق وكذلك العوائد المتنبأ بها وذلك على الشكل 

 : االتي
 مصفوفة العائد (بمالیین اللیرات)

Q4 Q3 Q2 Q1 
Qj 

                   Ai 
- 4 - 1 2 4 a1 طرح البضاعة 

0 0 0 0 a2 عدم طرح البضاعة 
0.1 0.3 0.2 0.4 P(Qj) 

في حالة الجهل التام عن الحصة التي یمكن أن تحتلها البضاعة في السوق ما هو القرار األمثل  .1
) وأخیرًا وفقًا α  =0.40علمًا بأن معامل التفاؤل ( ،للمدیر العام وفقًا لمعیار البالس ومعیار هورویز

 ار األسف لسافاج ؟ لمعی
 ت تحقق حاالت الطبیعة: احتماالفي حالة عدم التأكد أخذنا بالحسبان  .2

  ما هو القرار األمثل للمدیر وفقًا ألسلوب األمل الریاضي ؟ 
  ما هي قیمة المعلومات الكاملة (كلفة عدم التأكد) وحدد الربح المتوقع في حالة التأكد (األرباح

 المرجحة)؟ 
لیرة سوریة فحصلت على جدول  200000تبارًا على السوق بكلفة تقدیریة أجرت المؤسسة اخ .3

 ت الشرطیة): حتماال(اال االتيالمعلومات 
 

Q4 Q3 Q2 Q1 
Qj 

                   Zi 
 Z1حصة السوق   0.40 0.40 0.2 0

 ت الالحقة ضمن فرضیة النتیجة حتماالاحسب االZ1  . فقط 
 ختبار العشوائي . حدد القرار األمثل بعد إجراء اال 
   . هل من مصلحة المدیر اللجوء لمثل هذا االختبار وما هو الربح الصافي المتحقق 

 الحل: 
 القرار في ضوء المصفوفة األصلیة :  )1

E(a1) = 4 (0.4) + 2 (0.2) + (- 1) (0.3) + (- 4) (0.1) = 1.3 
E(a2) = 0 (0.4) + 0 (0.2) + 0 (0.3) + 0 (0.1) = 0 
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 ) تمثل قیمة القرار في حالة عدم التأكد (المخاطرة) . 1.3وتكون القیمة ( a1تار البدیل نخ تاليوبال
 

 القرار األمثل على ضوء م.خ.ف.ض :  )2
 مصفوفة خسارة الفرصة الضائعة

Q4 Q3 Q2 Q1 
Qj 

                         Ai  
4 1 0 0 a1 
0 0 2 4 a2 

0.1 0.3 0.2 0.4 P(Qj) 

E(a1) = 0 (0.4) + 0 (0.2) + 1 (0.3) + 4 (0.1) = 0.7 
E(a2) = 4 (0.4) + 2 (0.2) + 0 (0.3) + 0 (0.1) = 2 

) تمثل قیمة المعلومات الكاملة األولیة وهو تعني بأن متخذ 0.7هو األفضل وتكون ( a1البدیل  لتاليوبا
 رار.القرار ال یدفع أكثر من هذه القیمة لیحصل على معلومات إضافیة تفیده في اتخاذ الق

  
 قیمة القرار في حالة التأكد (أرباح مرجحة) :  )3

 النتیجة تحتماالاال البدائل أعلى قیمة حاالت الطبیعة
Q1 4 a1 0.4 1.6 
Q2 2 a1 0.2 0.4 
Q3 0 a2 0.3 0 
Q4 0 a2 0.1 0 

 2 10   المجموع

 ) تمثل قیمة القرار في حالة التأكد . 2وتكون (
 قیمة القرار في حالة المخاطرة –قیمة القرار في حالة التأكد یة = قیمة المعلومات الكاملة األول

  0,7=  1,3 – 2  قیمة المعلومات الكاملة األولیة =
 
 :  Z1فرضیة حسب الالالحق  حتمالالقرار األمثل على ضوء اال )4

 األولي حتمالاال
P(Qj) 

 الشرطي حتمالاال
P(Z1/Qj) 

 المشترك حتمالاال
P(Qj ∩ Z1) 

 حقالال حتمالاال
P(Qj/Zi) 

0.4 0.40 0.4  ×0.40  =0.16 0.16  ÷0.30  =0.53 
0.2 0.40 0.2  ×0.40  =0.08 0.08  ÷0.30  =0.27 
0.3 0.2 0.3  ×0.2  =0.06 0.06  ÷0.30  =0.20 
0.1 0 0 0  ÷0.30  =0 

 1 0.30  المجموع
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 الالحق إلى مصفوفة خ . ف . ض :  حتمالودائمًا نرجع نتیجة اال
 فة خسارة الفرصة الضائعةمصفو 

Q4 Q3 Q2 Q1 
Qj 

                         Ai  
4 1 0 0 a1 
0 0 2 4 a2 

0.1 0.3 0.2 0.4 P(Qj) 
 Z1ضمن فرضیة  0.53 0.27 0.20 0

 

 مصفوفة خ.ف.ض : استخدام بو  Z1فرضیة ال حسبالقرار األمثل  )5
E(a1) = 0 (0.53) + 0 (0.27) + 1 (0.20) + 4 (0) = 0.2 

E(a2) = 4 (0.53) + 2 (0.27) + 0 (0.20) + 0 (0) = 2.66 
 ،  a1ي البدیل األفضل هو الوبالت

 0.2= باستخدام مصفوفة خ.ف.ض و  Z1فرضیة ال حسبقیمة القرار األمثل و 
 

 إجمالي خسارة الفرصة الضائعة:  )6
تخدام مصفوفة باسو  Ziفرضیة حسب القیمة القرار األمثل مج  [ إجمالي خسارة الفرصة الضائعة = 

 ]   Ziفرضیة لل ت المشتركةحتماالمجموع اال× خ.ف.ض 
باستخدام مصفوفة و  Ziفرضیة حسب القیمة القرار األمثل مج  [ إجمالي خسارة الفرصة الضائعة = 

 ]   Ziفرضیة ال احتمال× خ.ف.ض 
وفة خ.ف.ض باستخدام مصفو  Z1فرضیة حسب القیمة القرار األمثل  إجمالي خسارة الفرصة الضائعة =

  Z1فرضیة ال احتمال× 
    0,06=  0,30×  0.2خسارة الفرصة الضائعة = 

 وهي تمثل قیمة المعلومات الكاملة الالحقة.
  
 قیمة معلومات العینة:  )7

قیمة المعلومات الكاملة الالحقة |    (بالقیمة  –قیمة معلومات العینة = | قیمة المعلومات الكاملة األولیة 
 المطلقة)

  0,64=  0,06 – 0,7معلومات العینة = قیمة 
 وبما أن أرقام المسألة بالمالیین فإن : 

 640000=  1000000×  0,64قیمة معلومات العینة = 
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 ) صافي الربح وتقییم التجربة: 8
 تكلفة التجربة  –صافي الربح = قیمة معلومات العینة 

  440000=  200000 – 640000صافي الربح = 
 لمدیر بإجراء التجربة ألنها موجبة وأرباحها أعلى من تكالیفها. ننصح ا تاليوبال

========================================================= 
 : )3ثال (م

سیكون  ،مستثمر ما یتساءل حول إمكانیة توظیف أمواله بشراء أسهم لها سعر عالمي في سوق البورصة
أو ارتفاع سعر هذه األسهم في البورصة مع وجود إمكانیة  من مصلحته شراء األسهم في حالة استقرار

 لتكبد خسارة في حالة انخفاض سعر هذه األسهم وفیما یلي مصفوفة العائد باللیرات السوریة: 
Q2 

 انخفاض سعر األسهم 
Q1 

 ارتفاع سعر األسهم 
Qj 

                   Ai 
- 40000 28000 a1  شراء األسهم 

0 0 a2 ألسهم عدم شراء ا 

معیار  في حالة الجهل التام عن حالة سوق البورصة حدد القرار األمثل للمستثمر وفقًا للمعاییر األتیة: .1
 معیار الندم لسافاج. ؛ و معیار وولد.؛ و البالس.

بأن یكون هناك استقرار أو ارتفاع في سعر  0.60قدره  احتمالبفرض أن المستثمر یقدر بأن هناك  .2
 بحدوث انخفاض في سعر األسهم والمطلوب:  0.4قدره  احتمالاألسهم و 
  .حدد القرار األمثل للمستثمر وفقًا ألسلوب األمل الریاضي وحدد قیمة المعلومات الكاملة 
  .رسم شجرة القرارات المالئمة موضحًا علیها المسار األمثل والمواقف القراریة المختلفة 

دارة المالیة ینجز تنبؤاته مبنیة على مراقبته بفرض أن المستثمر على اتصال دائم مع مستشار في اإل .3
لیرة  1000ت الشرطیة) مقابل حتمااللحالة سوق البورصة وتوصل لبناء جدول المعلومات التالي (اال

 سوریة كمكافأة للخبیر المالي المطلوب: 
Q2 

 انخفاض سعر األسهم 
Q1 

 ارتفاع سعر األسهم 
Qj 

                   Zi 
0.3 0.8 Z1   بأ المستشار المالي بارتفاع األسعارتنی 
0.7 0.2 Z2   األسعار نخفاضبأ المستشار المالي بایتن 

 ت الالحقة ضمن فرضیة تحقق النتیجة (حتماالأحسب االZ1 وضمن فرضیة تحقق النتیجة (
)Z2 . ( 
  حدد العائد األمثل بعد االستفادة من خبرة المستشار المالي وهل من مصلحة المستثمر

ول على مثل هذه المعلومات إذا كان الجواب نعم ما هو الربح الصافي المتحقق من هذا الحص
 االختبار العشوائي . 
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 الحل : 
 ة: تیفي حالة الجهل التام عن حالة سوق البورصة حدد القرار األمثل للمستثمر وفقًا للمعاییر األ  .1

 البالس :  معیار 
X i1 + X i2 + ….+ X ij  

Max i  
N 
 

 
 
 
 
 

Max i (- 12000 , 0) = 0 
وبالتالي ننصح متخذ القرار وفق معیار البالس باختیار البدیل الثاني ألنه یحقق ربح أعلى من البدیل 

 األول.
 

 المتشائم  لمعیاراMax i Min j  : 
 البدائل (األفعال)  Min jالقیمة 

- 40000 
0 

 a 1 
a 2 

Max i (- 40000 , 0) = 0 
 ألنه األفضل .  a2ووفق المعیار المتشائم نختار البدیل 

 

  : (معیار سافاج) معیار الندم  
 Minنطبق القانون ؛ ثم تشكیل مصفوفة الندم (م.خ.ف.ض) ولحساب قیمة معیار سافاج هناك خطوتین:

i Max j  . 
 نبدأ أوًال بإیجاد مصفوفة الندم كما یلي : 

Q2 Q1 
Qj 

    Ai    
40000 0 a 1 

0 28000 a 2 

 .   Min i  Max j نطبق اآلن القانون 

= - 12000 
28000 + (- 40000) 

) =a1قیمة البدیل األول ( 
2 

= 0 
0 + 0 

) =a2قیمة البدیل الثاني ( 
2 
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 البدائل (األفعال)  Max jالقیمة 
40000 
28000 

 a 1 
a 2 

Min i (40000 , 28000) = 28000 
 األعظمي في حدوده الدنیا. هو األفضل ألنه یجعل الندم  a2أي البدیل 

 
 

 القرار األمثل على ضوء األمل الریاضي :  .2
E(a1) = 28000 (0.6) + (- 40000) (0.4) = 800 

E(a2) = 0 (0.6) + 0 (0.4) = 0 
 وهذه القیمة تمثل قیمة القرار في حالة عدم التأكد (المخاطرة) .  a1وبالتالي نختار البدیل 

 
 قیمة المعلومات الكاملة:   .3

 حسابها نحسب أوًال قیمة القرار في حالة التأكد (أرباح مرجحة) : ل
 متوسط العائد للقرار األمثل تحتماالاال البدائل أعلى قیمة حاالت الطبیعة

Q1 28000 a1 0.6 16800 
Q2 0 a2 0.4 0 

 16800  1   المجموع

 تمثل قیمة القرار في حالة التأكد.  (16800)وهذه القیمة 
 قیمة القرار في حالة المخاطرة –قیمة القرار في حالة التأكد مات الكاملة األولیة = قیمة المعلو 

  16000=  800 – 16800 قیمة المعلومات الكاملة األولیة =
وهي تعني بأن متخذ القرار ال یدفع أكثر من هذه القیمة لیحصل على معلومات إضافیة تفیده في اتخاذ 

 القرار. 
  ):تنبأ المستشار المالي بارتفاع األسعار(إذا ) Z1فرضیة (ب الحست الالحقة حتماالاال .5

 األولي  حتمالاال
P(Qj) 

 الشرطي حتمالاال
P(Z1/Qj) 

 المشترك  حتمالاال
P(Qj ∩ Z1)  

 الالحق  حتمالاال
P(Qj/Z1) 

0.6 0.8 0.6  ×0.8  =0.48 0.48  ÷0.6  =0.8 
0.4 0.3 0.4  ×0.3  =0.12 0.12  ÷0.6  =0.2 

 1 0.6  وعالمجم
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 شجرة القرارات: رابعالفصل ال

 
 

 قبل من تتخذ التي للقرارات بالنسبة الحال علیه یكون أن یمكن لما مجازي تعبر هو القرارات شجرة إن
، معین مصنع بإنشاء المثال سبیل عله قراراً  اتخاذ تم إذا العملي الواقع في أنه المعروف من حیث. المدیر

 مستوه مثل أخره مؤشرات عله تعتمد ثانویة أخره قرارات منه تتفرع أن یمكن اسيأس قرار نوع هكذا فان
 وذلك خصوصیة أكثر ثانویة قرارات تتفرع أن یمكن الثانویة القرارات هذه ومن. االستثمار حجم أو الطلب

 احتمال وفق للقرار الممكنة البدائل كافة الحال هذه في یؤخذ حیث، معینة یةاحتمال نسب عله باالعتماد
 في تشكل أخره فرعیة قرارات من بها یرتبط وما الثانویة والقرارات األساسي القرار إن. معین تحقق

 اتجاهاتها وفق الشجرة رسم األسالیب من نوع هكذا في عادة ویتم. وفروعها الشجرة ما یشبه مجموعها
 الفروع بین أیضا العالقات تتضح بحیث یةحتمالاال والنسب) كلف أو إرباح( بالبیانات والمتمثلة المختلفة
 التي والعالقات للعناصر وبیاني تصویري كمي أسلوب عن عبارة هي القرار شجرة فان وبذلك. واألصل
 بمثابة یعتبر للشجرة البیاني الشكل إن. للطبیعة المختلفة المخاطرة حاالت ظل وفي المشكلة فیها تتكون
 وأقل النتائج أفضل إله یؤدي أن یمكن الذي الشجرة من الفرع كذل بیان نحو القرار لمتخذ المرشد أو الدلیل

 .المخاطر
 

 : شجرة القرارات تعریف ومفهوم
تمثل شجرة القرارات شكًال بیانیًا موضحًا علیه الكثیر من األفعال أو البدائل والكثیر من حاالت الطبیعة، 

ر لبناء جدول النتائج الشرطیة سواء وتستخدم شجرة القرارات عندما یكون هناك صعوبة أمام متخذ القرا
 كان معبرًا عن هذه النتائج باألرباح أو بالتكالیف (وهي تعتبر أسلوب من أسالیب اتخاذ القرار). 

في حقیقة األمر إن هناك الكثیر من الحاالت التي تتطلب من متخذ القرار اتخاذ سلسلة متعاقبة من 
د یؤثر عله القرارات التالیة، ولیس هذا فحسب بل نجد في القرارات باعتبار أن مخرجات أحد القرارات ق

الكثیر من الحاالت أن حاالت الطبیعة المصاحبة لكافة االستراتیجیات قد ال تكون متشابهة، بل حته ولو 
ت الخاصة بحاالت الطبیعة هذه قد تكون مختلفة. فعله سبیل حتماالكان هناك تشابه، فأننا نجد أن اال

متخذ القرار مشكلة معینة یتطلب األمر فیها االختیار بین استراتیجیتین لمواجهتها، إال  المثال، قد یواجه
 ت حدوثها قد تختلف من استراتیجیة إله اخره. احتماالأن حاالت الطبیعة و 

، یسلى جدول النتائج الشرطیةولمواجهة الحاالت السابقة وغیرها، فأنه یتم استخدام أسلوب أخر، بخالف 
رات. وهي عبارة عن تمثیل بیاني للحالة موضع القرار، حیث یتم بموجبها تمثیل خطوات اتخاذ بشجرة القرا
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القرار مما یتیح لمتخذ القرار اإللمام الكامل بجوانب المشكلة وٕاظهار المخرجات المتوقعة، وبالتالي یتمكن 
 من اختیار االستراتیجیة األفضل بصورة سهلة ووفقُا إلجراءات منتظمة.

 

 التعبیر یمكن حیث، المختلفة المخاطرة حاالت ظل في القرار تفرعات تمثیل في تستخدم القرارات ةشجر  إن
 :نوعین عله تكون والفروع، عادة مجموعة من العقد طریق عن القرار لمشكلة األساسیة العناصر عن
ا، خاذ القرار فیهالمواقع التي یتم ات تعبر عنو عقد القرار (األداء أو التصرف): وتمثل بمربعات       .1

   إذ أن كل فرع یخرج من أي عقدة قرار یمثل بدیُال یمكن أن یختاره متخذ القرار إذا كان فیها. 
تظهر فیها حاالت الطبیعة، المواقع التي  تعبر عنو ): وتمثل بدوائر      حتمالعقد المصادفة (أو اال .2

  معین.  احتمالالطبیعة تحدث بیمثل حالة من حاالت  احتمالإذ أن كل فرع یخرج من أي عقدة 
الطبیعة، فأن قیمة هذه  لحاالت المتوقعة تحتماالفإذا ما توفرت المعلومات الخاصة بتقدیر اال

 النهائیة القیم المتعلقة بحاالت الطبیعة (الفروع الخارجة منها). أما عله الفروع ت نوضعحتماالاال
المتعلقة بحاالت الطبیعة لتبین النتیجة التي تم  الفروع نهایة في توضع) القرار نتائج( بالعوائد الُمعروفة
 .الطبیعة حاالت محددة من حالة باتخاذ قرار معین وبوجود علیها الحصول

 إله رجوعاً  البعیدة وأطرافها الشجرة نهایة من یتم الحساب أن هو القرارات شجرة به تتصف ما أهم إن
 باألهداف المرتبط بالقرار یبدأ التراجعي التحلیل أن يالتراجعي. أ بالتحلیل یعرف أسلوب وفق بدایتها
 تتواصل ذلك بعد ثم المشكلة، ظواهر من معینة ومستویات اتجاهات بتحدید والمتعلق للشجرة البعیدة
 لحین وهكذا القرار، مشكلة أصل إله قرباً  أكثر أخر فرعي قرار إله فرعي قرار من القرارات اتخاذ عملیة
 الشجرة قیم بمعنه أخر، یتم حساب .بالمشكلة یتعلق ما كل خاللها من تتضح التي رةاألخی المرحلة بلوغ

 عله النحو اآلتي: الیسار نحو واالتجاه الیمین من ابتداء
 یة.احتمالللعائد عند كل عقدة  المتوقعة القیمة حساب .1
 احتیار البدیل الذي یعطي أكبر قیمة متوقعة عند كل عقد قرار. .2
 

  ):1مثال (
 نرید اتخاذ القرار في اختیار مشروع من بین المشروعین: 

 سنوات.   10 وعمره ،  5000000كبیر تكلفته مشروع  .1
 .1000000قدره سنوي في حال كان الطلب مرتفع فأنه یحقق عائد  −
 300000قدره  سنويفي حال كان الطلب منخفض فأنه یحقق عائد  −

 سنوات.10وعمره ،  1000000صغیر تكلفته  مشروع .2
 .250000في حال كان الطلب مرتفع وقدره سنوي والثانیة یحقق عائد  ىي السنتین األولف −
 . 200000قدره سنوي وفي حال كان الطلب منخفض فأنه یحقق عائد  −
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أي تخاذ قرار توسیع المشروع الصغیر، ا ، یمكنوالثانیة ىاألولالسنتین إذا كان الطلب مرتفعُا خالل  .3
 . 4200000إذا قمنا بهذا التطویر فأن تكلفة التطویر  ،سنوات 8یستمر بالعمل بعد التطویر 

 . 900000وبعد التطویر إذا كان الطلب مرتفع فأنه یحقق عائد قدره  −
 .200000وٕاذا كان الطلب منخفض فأن العائد  −

 %75ونسبة حدوث الطلب المرتفع 
 %25ونسبة حدوث الطلب المنخفض 

 القرارات:والمطلوب اتخاذ القرار من خالل رسم شجرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحل:
 نبدأ برسم الشجرة باالعتماد عله الجدول السابق ونص المثال:

 .)الحاالت الطبیعیة( حتمالاالثم من كل بدیل نرسم عقدة  ؛نبدأ برسم عقدة القرار ثم تفرع بعدد البدائل −
 ىإل ىألعلمن او الیمین  ىونرقم العقد من الیسار إل ،احتمالبعد الرسم نرقم كل عقدة قرار وعقدة  −

 األسفل.

 منخفض العائد طلب مرتفع العائد طلب العمر التكلفة 

 300000 1000000 سنوات10  5000000 (الكبیر) المشروع األول

 200000 250000 2 2000000 (الصغیر) المشروع الثاني
 200000 900000 سنوات8 4200000 تطویر المشروع

1000000 

300000 

0.75 

0.25 

0.75 

0.75 

0.25 

0.25 

0.25 

0.75 

6 

5 

4 
3 

1 

2 

900000 

200000 

250000 

200000 

200000 

35 
 



عقدة إله أول عقدة بالترتیب أي من الیمین إله  نحسب كل عقدة عله حدة وذلك من النهایة من آخر −
 .الیسار

 النتائج ونأخذ مجموع حاالت الطبیعة   × حتمالعند الدائرة: اال −
  .عند المربع: نفاضل بین حاالت الطبیعة ونأخذ األفضل −
 
 ) :R6نبدأ بالحساب من النقطة  ( .1

 وهي حالة طبیعة  ودائما نأخذ مجموع ومنه :
R6 = [ 0.75 ( 250000 ) + 0.25 ( 200000 ) ]* 8 = 1900000  

 عقدة حالة طبیعة: (R5)العقدة  .2
R5= [ 0.75 ( 900000 ) + 0.25 ( 200000 ) ] * 8 = 5800000 

  6 )) والعقدة ( 5) هي عقدة قرار وعلینا المفاضلة بین العقدة (R4العقدة رقم ( .3
R6= 1900000 – 0 = 1900000  

R5 = 5800000 – 4200000 = 1600000 
R4 : MAX  [ ( 5800000- 4200000 )  , ( 1900000 – 0 ) ] 

نالحظ بالمقارنة أن قرار بقاء المشروع دون تطویر یعطي عائد أكبر، أي لیس هناك جدوه من تطویر 
 إذًا القرار األفضل هو عدم التطویر . المشروع . 

 
 ) هي عقدة حالة طبیعة:(R3عقدة ال .4

R3 = [ 0.75 ( 250000 ) ] * 2 + [ 0.75 (1900000 ) ] + [ 0.25 ( 200000 ) ] * 10  
= 2300000 

سنوات  طلب منخفض                طلب مرتفع بعد التطویر                     10                      
    سنتین طلب مرتفع قبل التطویر

                 
 ) هي عقدة طبیعة:(R2العقدة   .5

R2 = [ ( 0.75 * 1000000 ) + ( 0.25 * 300000 ) ] * 10 = 8250000 
 
 ) هي عقدة قرار: (R1العقدة  .6

R3 = 2300000 – 1000000 = 1300000  
R2 = 8250000 – 5000000 = 3250000  

R1 = MAX [ ( 2300000 – 1000000 ) , ( 8250000 – 5000000)  
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) 3250000وقدره (  2نالحظ أن العائد المتحقق من العقدة  3و  2من خالل المقارنة بین العقدتین 
 ) .1300000والذي قدره ( 3اكبر من العائد المتحقق من العقدة 

 لذلك فأننا نختار البدیل األول وهو إنشاء المشروع الكبیر .
========================================================= 
 :)2مثال (

 )Aخدم مدینة دمشق. تم االتفاق على إنشائه على أحد الموقعین (قررت المدیریة العامة للطیران المدني بناء مطار جدید یُ 
 )، ولكن االختیار لن یعلن إال بعد سنة. Bأو (

في الشركة علیها مهمة تقریر في الشركة السوریة للتطویر العقاري قررت بناء فندق لُیخدم هذا المطار، إدارة شراء األراضي 
 أي موقع سیتم شراء أرض لبناء الفندق. 

 ، علمُا بان لدینا المعلومات اآلتیة:المطلوب: رسم شجرة قرار لهذه المسألة ومن ثم تحدید الفعل األمثل
 

 :العقاريالشركة السوریة للتطویر  البدائل المتاحة أمام
 )A(  شراء قطعة أرض واحدة قرب الموقع .1
 )Bاء قطعة أرض واحدة قرب الموقع (شر  .2
 )B) والثانیة قرب الموقع (Aشراء قطعتي أرض، االولى قرب الموقع ( .3
 عدم شراء أي قطعة أرض. .4

 
 حاالت الطبیعة:

 )0,5 احتمال) (بAتشیید المطار قرب الموقع  ( .1
 )0,5 احتمال) (بBتشیید المطار قرب الموقع  ( .2

 
 التكالیف معطاة كما یلي: 

 ملیون ل.س A = (18(  عة أرض قرب الموقعسعر شراء قط .1
 ملیون ل.س B = (12(  سعر شراء قطعة أرض قرب الموقع .2

 
 االیرادات معطاة كما یلي:

فإن  )،A) للمطار، وقامت الشركة السوریة للتطویر العقاري ببناء فندق في الموقع (Aفي حال تم اختیار الموقع ( .1
 ملیون ل.س . 31=  االیرادات 

) للمطار، ولكن الشركة السوریة للتطویر العقاري قامت ببناء فندق في الموقع Bم اختیار الموقع (تلم یفي حال  .2
)A ،(ملیون ل.س . 6=   فإن االیرادات 

فإن )، B) للمطار، وقامت الشركة السوریة للتطویر العقاري ببناء فندق في الموقع (Bفي حال تم اختیار الموقع ( .3
 ملیون ل.س . 23=   االیرادات

) للمطار، ولكن الشركة السوریة للتطویر العقاري قامت ببناء فندق في الموقع Aتم اختیار الموقع (َ لم یفي حال  .4
)B ،(ملیون ل.س . 4=   فإن االیرادات 

37 
 



 )A(  شراء قطعة أرض واحدة قرب الموقع .1
 حتمالاال االرباح التكالیف االیرادات  

 

 A( 31 )18( 13 0,5تشیید المطار قرب الموقع  ( حاالت الطبیعة
 B( 6 )18( )12( 0,5تشیید المطار قرب الموقع  (

 
 )B(  شراء قطعة أرض واحدة قرب الموقع .2

 حتمالاال االرباح التكالیف االیرادات  

 

 A( 4 )12( )8( 0,5تشیید المطار قرب الموقع  ( حاالت الطبیعة
 B( 23 )12( 11 0,5تشیید المطار قرب الموقع  (

 
 )Bوالثانیة قرب الموقع ( )Aعتي أرض، االولى قرب الموقع (شراء قط .3

 حتمالاال االرباح التكالیف االیرادات  

 

 A( 31  +4 )18  +12( 5 0,5تشیید المطار قرب الموقع  ( حاالت الطبیعة
 B( 6 +23   )18  +12( )1( 0,5تشیید المطار قرب الموقع  (

 
 عدم شراء أي قطعة أرض. .4

 حتمالاال االرباح تكالیفال االیرادات  

 

 A( 0 0 0 0,5تشیید المطار قرب الموقع  ( حاالت الطبیعة
 B( 0 0 0 0,5تشیید المطار قرب الموقع  (
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 ) : q2نبدأ بالحساب عند العقدة (  .1

 لعوائد الفروع المنبثقة عنها: وهي عقدة حدث حالة طبیعة وبالتالي نحسب اجمالي القیم المتوقعة
 = [ 0,5 ×  13  + 0,5  × − 12 ] = 0,5                       

 ) : q3العقدة (  عند .2
 وهي عقدة حدث حالة طبیعة وبالتالي نحسب اجمالي القیم المتوقعة لعوائد الفروع المنبثقة عنها:

 = [ 0,5 ×  − 8  + 0,5  × 11 ] = 1,5                       
 ) : q4العقدة (  عند .3

 وهي عقدة حدث حالة طبیعة وبالتالي نحسب اجمالي القیم المتوقعة لعوائد الفروع المنبثقة عنها:
 = [ 0,5 ×  5  + 0,5  × − 1 ] =  2                        

 ) : q5العقدة (  عند .4
 الفروع المنبثقة عنها:وهي عقدة حدث حالة طبیعة وبالتالي نحسب اجمالي القیم المتوقعة لعوائد 

 = [ 0,5 ×  0  + 0,5  × 0 ] = 0                       
 ) : q1العقدة (  عند .5

 وهي عقدة قرار حالة طبیعة وبالتالي نقوم بالمفاضلة بین القیم المتوقعة للفروع المنبثقة عنه واختیار االفضل:

2  ] = MAX [0,5 , 1,5 , 2 , 0  
 )یعطي عائد أكبر B) والثانیة قرب الموقع (Aراء قطعتي أرض، االولى قرب الموقع (نالحظ بالمقارنة أن قرار ش

 
 

q 1 

q 2 

q 3 

q 4 

q 5 
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 ):3مثال (
 خیارات أمام مدیر هذه ثالث یرید مدیر الشركة السوریة للكیمیائیات تقدیم منتج جدید للسوق. وهنالك

 بلىمة كیمیائي للقیام یستأجر أن المنتج، الخیار الثاني في تطویر عدم االستثمار األول الخیار الشركة:
   ل.س . 70,000قدرها  بتكلفة كیمیائیین یستأجر الثالث، والخیار ل.س 40,000 التطویر بتكلفة

 ل.س 2 مقداره  بسعر سنویاً  وحدة 80,000 تنتج أن یمكن بنجاح المنتج تطویر من الشركة تمكنت إذا
المنتج. فإذا  بتطویر الخاصة البحوث یفتكال كل ستخسر المنتج تطویر في الشركة فشلت إذا للوحدة. أما
 ) إذا0.6إله ( حتمالاال یزداد ) بینما (0.3الجدید المنتج لوحده یعمل كیمیائي یطور أن احتمالعلمت أن 

 .الكیمیائیین معاً  عمل
 . األمثل الفعل تحدید ثم ومن المسألة لهذه قرار شجرة رسم: المطلوب
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 : اتخاذ القرارات في المواقف التنافسیة ونظریة األلعابصل الخامسالف 
 
 
 

تعتبر نظریة األلعاب إحدى الوسائل الحدیثة التي تستخدم في اتخاذ القرارات في الحاالت والمواقف التي 
تتمیز بوجود صراع بین الوحدات المتنافسة المستقلة سواء أكانت أفرادًا أو منظمات. حیث ال یستطیع 

ذ القرار أن یسیطر یشكل كامل على العوامل التي تؤثر في النتائج التي یستطیع الحصول علیها من متخ
حیث تسیطر  ،قراره ومثال ذلك التنافس الذي یحدث بین المنظمات لكسب السوق وترویج المنتجات فیه

 1928 إحدى المنظمات وتروج لمنتجاتها على حساب منظمات أخرى. وقد ظهرت نظریة األلعاب عام
عندما نشر كتابه  1944وهذا المفهوم لم یعرف بشكل واضح إال عام  ،على ید العالم ڤون نیومان

المشهور بعنوان نظریة المباریات والسلوك االقتصادي حیث توسع بعدها استخدام هذه النظریة في مجال 
 اإلدارة والعمل االقتصادي. 

 

 : أوُال. مفهوم نماذج األلعاب (المباریات)
 یف اللعبةتعر 

هي موقف اقتصادي أو إداري أو عسكري یضم مجموعة من األطراف أو األشخاص حیث كل طرف 
یسعى وراء تحقیق مصالحه الخاصة وفق إجراءات وقواعد محددة ومتكاملة وخاصة بكل لعبة. غیر أنه ال 

 یمكن أن نطلق على الموقف تسمیة اللعبة إال بعد توفر الوضع التنافسي. 
 ة األلعاب: عناصر نظری

 قواعد اللعبة: حیث لكل لعبة قواعدها وٕاجراءاتها المعینة.  .1
العائد: حیث أنه قد یكون ربح أو خسارة (تكلفة) أو منفعة یسعى لتحقیقه كل طرف مشارك في اللعبة  .2

وهذا العائد ال یتوقف فقط على االستراتیجیات التي یختارها الالعب وٕانما أیضًا تتوقف على 
 التي یختارها الطرف اآلخر.  االستراتیجیات

 االستراتیجیات: وهي على نوعین:  .3
النوع األول هو االستراتیجیة الصرفة (أو المطلقة) وهي االستراتیجیة التي یختارها الالعب طوال  −

 قدره واحد.  احتمالفترة المباریات ب
د التصرف الذي النوع الثاني وهو االستراتیجیة المختلطة (أو المشتركة) وهي معیار قراري یحد −

ت والتي یكون مجموعها مساویًا حتماالیجب أن یسلكه متخذ القرار وفقًا لمجموعة محددة من اال
 للواحد الصحیح. 
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 تصنیف اللعبة: وهي على نوعین:  .4
والعكس  ،لعبة ذات مجموع صفري: وتعني بأن ما یكسبه الطرف األول هو خسارة للطرف الثاني −

 التي سنستخدمها هي من هذا الشكل). صحیح (وكافة مصفوفات األلعاب 
لعبة ذات مجموع غیر صفري: وهنا لیس بالضرورة ما یكسبه أحدهما یخسره اآلخر وٕانما قد  −

وهنا ندخل حالة الطبیعة إلعادة التوازن من أجل حل هذا الشكل من ، یكسبا معًا أو یخسرا معاً 
 األلعاب وهذا یحدث في حالة التحالفات. 

ویقع على یسار المصفوفة والعب  Aفة األلعاب: نفرض بأن العب األرباح رمزه الشكل العام لمصفو  .5
 ویقع أعلى المصفوفة:  Bالخسائر رمزه 

B                                 
qj ... q2 q1  A 

bj ... b2 b1 
r 1j ... r 12 r 11 a1 p1 
r 2j ... r 22 r 21 a2 p2 
... ... ... ... ... ... 
r ij ... r i2 r i1 ai pi 

 حیث أن: 
B (b1 , b2 , … , bj) 
q (q1 , q2 , … , qj)     ت ویكون:   حتماالاال∑qj = 1  

 وأیضًا: 
A (a1 , a2 , … , ai)  
P (p1 , p2 , … , pi)    ت ویكون:    حتماالاال∑ Pi = 1  

  : r ijالعائد والذي نرمز له 
r ij  <0    ←     لة ولصالح الالعب اللعبة غیر عادA   .ألنها موجبة 
r ij  >0    ←      اللعبة غبر عادلة ولصالح الالعبB  .ألنها سالبة 
r ij = 0    ←      .اللعبة عادلة ولیست لصالح أي منهما 

 
أو إذا تساوت أكبر أصغر  ،نقطة التوازن:  هي أكبر قیمة في عمودها وأصغر قیمة في سطرها .6

 الخسائر (المعیار المتشائم).  األرباح مع أصغر أكبر
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 : 3×  3:  لتكن لدینا المصفوفة التالیة من الشكل )1( مثال
B  

b3 b2 b1  
- 2 6 - 1 a1 A 

6 4 2 a2 
12 - 6 - 2 a3 

 والمطلوب: هل تحتوي هذه المصفوفة على نقطة توازن وماذا تعني ؟ 
  الحل: 
 .  6 -،    2،    2 -لي: وهي على التوا نحدد أقل قیمة في كل سطر:   )1

 .   2ثم نختار أعلى هذه القیم وهي:   
 .  12،    6،    2وهي على التوالي:   نحدد أعلى قیمة في كل عمود:  )2

 .  2ثم نختار أقل هذه القیم وهي:  
 نقارن هاتین النقطتین فإن تساوى نكون قد حصلنا على نقطة توازن:  )3

 تمثل نقطة توازن.  وبالتالي هذه القیمة 2 = 2نالحظ أن 
 وقد یكون في المصفوفة أكثر من نقطة توازن ولكن لهم نفس القیمة. 

V * = 2   ←    اللعبة غیر عادلة ولصالحA  .ألنها موجبة 
 ماذا تعني هذه النقطة اقتصادیًا: 

ن م B) وحدة نقدیة مهما لعب الالعب 2البد وأن یربح ( Aوهذه النقطة تعني اقتصادیًا بأن الالعب 
من  A) مهما لعب الالعب 2فالبد وأن یخسر على األقل ( Bاستراتیجیات أما بالنسبة لالعب 

 استراتیجیات. 
كما یلي ننظر للمصفوفة فنرى أن نقطة التوازن تقع في العمود  Bت اللعبة بالنسبة لالعب احتماالونحدد 

  B (1 , 0 , 0) هو واحد ونعطي لبقیة األعمدة أصفار أي:    احتمالاألول فیكون أول 
واحد  احتمالفننظر لألسطر فنرى أن نقطة التوازن وقعت في السطر الثاني فنعطیه  Aأما بالنسبة لالعب 

  A (0 , 1 , 0)صفر أي:    احتمالأما بقیة األسطر فتعطى 
 

 : )2( مثال
 : 2×  2لتكن لدینا المصفوفة التالیة من الشكل 

B 
b2 b1  
- 2 3 a1 A 

4 - 2 a2 
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 ل تحتوي هذه المصفوفة على نقطة توازن ؟  ه .1
 ت كًال من الالعبین ؟احتماالإذا ال تحتوي هذه المصفوفة على نقطة توازن ما هي قیمة اللعبة و  .2

 الحل: 
 نحدد أقل قیمة في كل سطر:  )1

 . 2 -،  2 -وهي على التوالي: 
 .   2 -ثم نختار أعلى هذه القیم وهي:   

 نحدد أعلى قیمة في كل عمود:  )2
 . 4،  3وهي على التوالي:  

 .  3ثم نختار أقل هذه القیم وهي:  
 نقارن هاتین النقطتین:  )3

 وبالتالي هذه المصفوفة ال تحتوي على نقطة توازن.   2 - ≠ 3نالحظ أن 
 

 طرق مختلفة لحل مسائل األلعاب ثانیُا. 
) (أي تحوي 2×2(یمكن حل المصفوفات في مسائل األلعاب إذا كانت هذه المصفوفات من الشكل 

 سطرین وعمودین) ولكن بشرط أال تحوي هذه المصفوفة على نقطة توازن بإحدى الطرق األتیة: 
 

 : الطریقة الجبریة .1
 ) كما یلي : 2×  2لیكن لدینا مصفوفة من الشكل (

B 
b2 b1  

r 12 r 11 a1 A 

r 22 r 21 a2 

 b1 االستراتیجیة Bلفة) عندما یلعب الالعب (سواء أكانت المصفوفة مصفوفة ربح أو تك Aعائد الالعب 
 هو: 

r 11 . p 1 + r 21 . p2          …….. (1) 
 هو :  b2 االستراتیجیة Bعندما یلعب الالعب  Aعائد الالعب 

r 12 . p 1 + r 22 . p2          …….. (2) 
 ) نجد : 2) مع (1بمساواة (

r 11 . p 1 + r 21 . p2 = r 12 . p 2 + r 22 . p2 
 ت یساوي الواحد أي : حتماالوبما أن مجموع اال

P 1 + p 2 = 1 

44 
 



 سنجد بالحل أن : 
r 22 – r 21 P 1 = (r 11 + r 22) – (r 12 + r 21) 

 بطریقتین :  p 2ونستطیع حساب 
P 2 = 1 – p 1 

r 11 – r 12 P 2 = (r 11 + r 22) – (r 12 + r 21) 
 یكون المقام هو نفسه ولكن سیتغیر البسط فقط) . (في معظم القوانین التي سنتناولها س

 
 نجد :  Bبالمقابل بالنسبة لالعب 

r 11 . q 1 + r 12 . q 2 = r 21 . q 1 + r 22 . q 2 
q 1 + q 2 = 1 

 بالحل نجد : 
r 22 – r 12 q 1 = (r 11 + r 22) – (r 12 + r 21) 

   
r 11 – r 21 q 2 = (r 11 + r 22) – (r 12 + r 21) 

 
 

(r 11 . r 22) – (r 12 . r 21) V* =     قیمة اللعبة 
(r 11 + r 22) – (r 12 + r 21) 

 السابق: وبالعودة للمثال 
 :  2×  2لتكن لدینا المصفوفة التالیة من الشكل 

B 
b2 b1  
- 2 3 a1 A 

4 - 2 a2 

 
 : یأتيت كما حتماالوبالتالي تحسب اال

6 = 4 – (-2)  P1 = 11 3 + 4 (- 2) – (- 2) 
 

5 = 6 P2 = 1 – 11 11 
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A (6/11 , 5/11)   
 هي :  Bت الالعب احتماالوتكون 

6 = 4 – (-2)  q1 = 11 11 
 

5 = 6 P2 = 1 – 11 11 
B (6/11 , 5/11)  

 وستكون قیمة اللعبة هي : 
8 = (3 × 4) – (- 2 × - 2) V* =  11 11 

 ألنها موجبة .  Aعادلة ولصالح الالعب وبالتالي اللعبة غیر 
 

 طریقة السیطرة والتحكم .2
حل مسائل األلعاب من أي شكل كانت مصفوفة اللعبة بطریقة السیطرة (التحكم) وبشرط أال تحتوي 

 مصفوفة اللعبة على نقطة توازن: 
 سنبدأ أوًال ببعض التعاریف : 

اوي عناصر سطر آخر فنقول عن هذا هو السطر الذي تكون عناصره أقل أو تسالسطر المحكوم:  −
 السطر أنه محكوم ویمكن حذفه. 

هو العمود الذي تكون عناصره أكبر أو تساوي عناصر عمود آخر فنقول عن هذا العمود المحكوم:  −
 العمود بأنه محكوم ویمكن حذفه. 

 
 ): 3مثال (

 ) كما یلي : 4×4لیكن لدینا مصفوفة من الشكل (
B 

b4 b3 b2 b1  
4 - 2 0 2 a1 A 

6 - 6 - 2 4 a2 
8 - 2 4 0 a3 

- 8 - 4 6 2 a4 

ت كًال من الالعبین وفق طریقة السیطرة (التحكم) احتماالأوجد نقطة التوازن (قیمة اللعبة) و  والمطلوب : 
 . 
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تقوم فكرة الحل على أن نبحث عن سطر تكون عناصره أقل أو تساوي بقیة عناصر سطر آخر فنقوم 
البحث من جدید أو أن نبحث عن عمود تكون عناصره أكبر أو تساوي عناصر عمود آخر بحذفه ونعاود 

فنقوم بحذفه ونعاود البحث من جدید ونكرر العملیة حتى یبقى نقطة واحدة فقط تكون هي نقطة التوازن 
 ونفسها تمثل قیمة اللعبة . 

ا) نالحظ أن كل قیمة من العمود األول بالمقارنة بین العمود األول والثالث (كل قیمة بالقیمة التي تقابله
 أكبر أو تساوي القیمة المقابلة لها في العمود الثالث لذلك نقوم بحذف العمود األول : 

B  
b4 b3 b2  
4 - 2 0 a1 A 

6 - 6 - 2 a2 
8 - 2 4 a3 

- 8 - 4 6 a4 

كبر أو تساوي القیمة المقابلة أ b2نالحظ أن كل قیمة من العمود  b3والعمود  b2بالمقارنة بین العمود 
 :  b2لذلك نقوم بحذف العمود  b3لها في العمود 

B 
b4 b3  
4 - 2 a1 A 

6 - 6 a2 
8 - 2 a3 

- 8 - 4 a4 

أصغر أو تساوي القیمة المقابلة  a1نالحظ أن كل قیمة في السطر  a3والسطر  a1بالمقارنة بین السطر 
 :  a1لسطر لذلك نقوم بحذف ا a3لها في السطر 

B 
b4 b3  
6 - 6 a2 A 

8 - 2 a3 
- 8 - 4 a4 

أصغر أو تساوي القیمة  a4نالحظ أن كل قیمة من السطر  a3والسطر  a4بالمقارنة بین السطر 
 :  a4وبالتالي نحذف السطر  a3المقابلة لها في السطر 
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B 
b4 b3  
6 - 6 a2 A 

8 - 2 a3 

أصغر أو تساوي القیمة  a2نالحظ أن كل قیمة من السطر  a3طر والس a2بالمقارنة بین السطر 
 :  a2لذلك نحذف السطر  a3المقابلة لها في السطر 

B 
b4 b3  
8 - 2 a3 A 

 كما یلي :  b4وبالتالي نحذف العمود  b4 ≤ b3نالحظ أن  b4والعمود  b3بالمقارنة بین العمود 
B 

b3  
- 2 a3 A 

 التوازن وتكون هي نفسها قیمة اللعبة . ) تمثل نقطة 2 -وبالتالي (
واحد عند كال الالعبین  احتمالالتي بقیت  االستراتیجیاتت الالعبین فإننا لحسابها نعطي احتماالأما 

 صفر أي :  احتمال استراتیجیاتهموتأخذ بقیة 
A (0 , 0 , 1 , 0) 
B (0 , 0 , 1 , 0) 

 

 : )4ثال (م
ما إلى اآلخر یضعان على الطاولة قطعة نقود معدنیة لألعلى ) بدون أن ینظر أحدهB) و (Aالعبان (

طره (شعار) والوجه اآلخر نقش (الرقم) حسب الرغبة إذا اختار الالعبان نفس الجهة (االثنان طره أو 
في بقیة الحاالت أما  ،) یربح هذه القیمة باللیرة السوریة (مقدار لیرة واحدة)Aاالثنان نقش) فإن الالعب (

 ) هذه القیمة باللیرة السوریة (مقدارها لیرة واحدة) Bعب (یأخذ الال
 لكال الالعبین وقیمة هذه اللعبة؟   االستراتیجیاتتحلیل هذه اللعبة ووضع جدول لها مع إیجاد والمطلوب: 

 
 الحل: 

) لیرة سوریة واحدة وبالعكس عندما یفوز B) بلیرة سوریة واحدة یخسر الالعب (Aعندما یفوز الالعب (
 ) قد خسر لیرة وبناء على ذلك تكون مصفوفة اللعبة كما یلي : A) بلیرة یكون الالعب (Bالعب (ال
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B 

  b1طرة   b2نقش  
 a1 Aطرة   1 1 -

 a2نقش   1 - 1

 نبحث بدایة عن نقطة توازن (ألنها إذا وجدت تكون هي نفسها قیمة اللعبة) : 
B 

Min j b2 b1  
- 1 - 1 1 a1 A 

- 1 1 - 1 a2 
 1 1 Max i 

Max i Min j = Max i (-1 , -1) = -1 
Min j Max i = Min j (1 , 1) = 1 

 ≥ 1-الطرفین غیر متساویین لذلك ال یوجد نقطة توازن وتكون قیمة اللعبة محصورة بین هاتین القیمتین:
V* ≤ 1    

نتبع الطریقة الجبریة (القوانین)  ) وال تحوي نقطة توازن فیمكن لنا أن2×  2بما أن المصفوفة من الشكل (
 مثًال لحلها:

r 22 – r 12 p 1 = r 11 + r 22 – r 12 – r 21 
   

1 = 1 – (- 1) p 1 = 2 1 + 1 – (-1) – (-1) 
 

1 = 1 P2 = 1 – p1 = 1 –  2 2 
A (1/2  ,  1/2) 

 هي :  Bت الالعب احتماالوتكون 
1 = 1 – (-1)  q1 = 2 4 

 
1 = 1 q2 = 1 – 2 2 

B (1/2 , 1/2)  
 وستكون قیمة اللعبة هي : 
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)r 11 . r 22) – (r 12 . r 21( V* =     قیمة اللعبة r 11 + r 22 – r 12 – r 21 
 

= 0 (1 × 1) – (-1 × -1) V* =     4 قیمة اللعبة 
 واللعبة عادلة ولیست لصالح أیًا من الالعبین . 

============================================================= 
 الطریقة البیانیة لحل مسائل األلعاب .3

 سنواجه هنا ثالثة حاالت هي: 
هنا نستطیع الرسم  ،(أي المصفوفة تحوي سطرین وعمودین) 2×2مصفوفة األلعاب من الشكل  .1

تاج بعد ذلك ثم االستن Bوكذلك یمكن الرسم لالعب  Bثم نستنتج الحل لالعب  Aبالنسبة لالعب 
 بشرط أال تحوي المصفوفة نقطة توازن.  Aلحل مسألة الالعب 

وهنا فقط  ،عمود) nمصفوفة من الشكل سطرین و ال(أي  n×2مصفوفة األلعاب من الشكل  .2
 .  Bثم نستنتج الحل بالنسبة لالعب  Aنستطیع الرسم بالنسبة لالعب 

سطر وعمودین) وهنا فقط  mن من (أي المصفوفة التي تتكو  m×2مصفوفة األلعاب من الشكل  .3
 .  Aونستنتج حل مسألة الالعب  Bنستطیع الرسم بالنسبة لالعب 

 أما حالة أكثر من سطرین وعمودین فال یمكن حلها بالطریقة البیانیة. 
 

 :  2×2المصفوفة من الشكل . أوالً 
 :  )5(مثال 

 كما یلي :  2×  2لتكن لدینا مصفوفة األلعاب من الشكل 
B 

b2 B1  
3 - 2 a1 A 

- 4 3 a2 

 والمطلوب : حل المسألة بالطریقة البیانیة. 
 الحل : 

B 
Min j b2 b1  

- 2 3 - 2 a1 A 

- 4 - 4 3 a2 
 3 3 Max i 
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Max i (- 2  ,  - 4) = - 2 
Max j (3  ,  3) = 3 

 لعبة هي :الطرفین غیر متساویین وبالتالي المصفوفة ال تحوي نقطة توازن وستكون قیمة ال
 - 2  ≤  V*  ≤  3 

 :  Aالرسم بالنسبة لالعب 
ونقسمهما بالتدریج ثم نرسم مستقیمات تصل بین المستقیم  ،نرسم بدایة مستقیمین مبدآهما الصفر والواحد

 (نأخذها من المصفوفة عمود ، عمود) كما یلي :  Bالالعب  استراتیجیاتوتعبر عن والثاني األول 
 

 

4 
3 
2 
1 
0 

- 1 
- 2 
- 3 
-4 

4 
3 
2 
1 
1 
- 1 
- 2 
- 3 
-4 

a1 = 1 
a1 = 0 

a2 = 0 
a2 = 1 

b1 b2 

M 

 
 

أما بالنسبة  .وبالتالي نختار أعلى نقطة علیه Aللتمثیل البیاني یمثل ربح الالعب  إن الغالف األدنى
 فیكون العكس أي ربحه (العائد) یمثل الغالف األعلى ونختار أدنى نقطة منه .  Bلالعب 

 .  Mهنا أعلى نقطة في الغالف األدنى هي النقطة 
 لي : وبالتا b1  ،b2هي عبارة عن تقاطع المستقیمین  Mالنقطة 

-2  p1  +  3  p2  =  3  p1  –  4 p2 
                                P1  +  p2  =  1                                             

 p2 = 5/12   ,   7/12 =    بحل المعادلتین نجد : 
A(7/12  ,  5/12) 

 دلة أحد المستقیمین) كما یلي : أي قیمة اللعبة نعوض في أحد طرفي المعادلة (في معا *vلحساب 
V* = - 2 (7/12) + 3 (5/12) = 1/12 

51 
 



 ألنها موجبة .  Aواللعبة غیر عادلة ولصالح الالعب 
 :  Bاستنتاج حل مسألة الالعب 

- 2  q1  + 3  q2  =  3  q1  –  4 q2 
                                   q1  + q2  = 1 

 بالحل نجد : 
B (7/12  ,  5/12) 

            V* = 1/12وقیمة اللعبة هي نفسها 
 

 :  )6(مثال 
 ) كما یلي : 2×2لتكن لدینا المصفوفة التالي من الشكل (

B 
b2 b1  
6 7 a1 A 

8 5 a2 

 والمطلوب : حل المسألة بالطریقة البیانیة . 
 :  Bالحل :  الرسم لالعب 

 

4 
3 
2 
1 
0 

- 1 
- 2 
- 3 
-4 

4 
3 
2 
1 
1 
- 1 
- 2 
- 3 
-4 

b1 = 1 
b1 = 0 

b2 = 0 
b2 = 1 

8 
7 
6 
5 

8 
7 
6 
5 

M 

q2 q1 

a1 
a2 

 
 

M  هي تقاطعa1  معa2  : 7وبالتالي  q1  +  6  q2  =  5  q1  +  8  q2 
                               q1  +  q2  =  1 

 بحل المعادلتین نجد : 
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q1  = 1/2    ,    q2  =  1/2 
B (1/2  ,  1/2) 

V*  = 7 (3/4) + 5 (1/4) = 13/2 = 6.5 
 ألنها موجبة .  Aواللعبة غیر عادلة وهي لصالح الالعب 

 :  Aاستنتاج مسألة الالعب 
7  p1  +  5  p2  =  6  p1  +  8  p2 

P1  +  p2  =  1 
 p1  =  3/4    ,    p2  =  1/4وبالحل نجد : 

 
 :  n×2مصفوفة من الشكل . ثانیاً 

 : )7(مثال 
 كما یلي :  3×2لیكن لدینا المصفوفة التالیة والتي من الشكل 

B 
b3 b2 b1  
0 - 1 4 a1 A 

2 6 - 1 a2 

 بالطریقة البیانیة . والمطلوب : حل المسألة 
 :  Aالرسم بالنسبة لالعب الحل :  

 

4 
3 
2 
1 
0 

- 1 
- 2 
- 3 
-4 

6 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
- 1 
- 2 
- 3 
-4 

a1 = 1 
a1 = 0 

a2 = 0 
a2 = 1 

M 

b1 

b2 

b3 

 
M  هي نقطة تقاطع المستقیمینb3 × b1  : وبالتالي 

4  p1  – 1  p2  =  0  p1  +  2  p2 
                                 P1 + p2 = 1                                                        
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األولى  االستراتیجیاتوأخذنا باالعتبار  b2 االستراتیجیةالعمود الثاني من المصفوفة أي (الحظ أننا أهملنا 
 )Mوالثالثة وساوینا بینهما لنحصل على نقطة التقاطع وهي 

 بحل المعادلتین نجد : 
p2 = 1 – p1                 : بالتعویض في المعادلة األولى نجد 

4  p1  – (1 – p1) = 2 (1 – p1) 
 لتالي : وبا 

p1 = 3/7    ,    p2 = 4/7  
 ) كما یلي : b2أو  b1لحساب قیمة اللعبة نعوض في أحد طرفي المعادلة (أي في معادلة المستقیم 

V = 4 (3/7) – 1 (4/7) = 8/7 
 ألنها موجبة .  Aواللعبة غیر عادلة ولصالح الالعب 

 
 :  Bاستنتاج مسألة الالعب 

4  q1  +  0  q3  =  - 1  q1  +  2  q3 
                                q1  +  q3  =  1 

 بالحل نجد : 
q1  =  2/7    ,    q3  =  5/7 

B (2/7  ,  0  ,  5/7) 
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 األلعابونظریة خطیة البرمجة : الالسادسالفصل 
 
 
 

 تحویل مصفوفة األلعاب إلى مسائل برمجة خطیة
 

 , Pi = (p1ته هي : احتماالو  Ai = (a1 , a2 , …)هي:  تراتیجیاتهواس Aنفرض أن العب األرباح 
p2 , …)   حیث∑ Pi = 1   

    Bj = (b1 , b2 , …)   استراتیجیاته:  Bوكذلك نفرض لالعب 
   q j = 1 ∑حیث :     q j = (q1 , q2 , …)ته هي :  احتماالو 

 :  3×  2لتكن لدیك المصفوفة التالیة والتي من الشكل 
B 

b3 b2 b1  
7 3 4 a1 A 

1 6 2 a2 
 والمطلوب : 

 هل تحوي هذه المصفوفة نقطة توازن ؟ .  .1
ت كال الالعبین بطریقة السمبلكس بعد تحویلها إلى مسألة احتماالإذا لم تحوي فأوجد قیمة اللعبة و  .2

 برمجة خطیة ؟ . 
 الحل : 

B 
Min j b3 b2 b1  

3 7 3 4 a1 A 

1 1 6 2 a2 
 7 6 4 Max i 

 Max i (3 , 1) = 3 
Min j (4 , 6 , 7) = 4 
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الطرفین غیر متساویین وبالتالي المصفوفة ال تحوي نقطة توازن وتكون قیمة اللعبة محصورة بین هاتین 
  v* ≤ 4 ≥ 3القیمتین أي :          

 ألنها موجبة (تمتد على مجال موجب) .  Aواللعبة غیر عادلة ولصالح الالعب 
 

 ویلها إلى مسألة برمجة خطیة : تحلذلك نقوم ب
 :  Aكتابة مسألة الالعب  .1

  Max   Vدالة الهدف :                       
  p1 + 2  p2 ≥ V  4القیود :                
                        3  p1 + 6  p2 ≥ V  
                       7  p1 + 1  p2 ≥ V   
                        P1  +  p2  = 1  

  Xi = pi / V) ونفرض متغیر إضافي V ≠ 0(حیث  Vنقسم على 
  Max   Vدالة الهدف :                              

  p1/V + 2  p2/V ≥ 1  4القیود :                
                        3  p1/V + 6  p2/V ≥ 1  
                       7  p1/V + 1  p2/V ≥ 1   
                        P1/V +  p2/V = 1/V  
 وبالتالي وبالتبدیل نجد : 

  Max   Vدالة الهدف :                        
  X1 + 2  X2 ≥ 1  4القیود :                
                        3  X1 + 6  X2 ≥ 1  
                       7  X1 + 1  X2 ≥ 1   

                        X1  +  X2  = 1  
 .  Aبالنسبة لالعب     Max V = Min 1/Vولكن 

 .  Bبالنسبة لالعب    Min V = Max 1/V وأیضًا 
 وبالتالي : 

  Min   1/V = X1 + X2دالة الهدف :        
  X1 + 2  X2 ≥ 1  4القیود :                
                        3  X1 + 6  X2 ≥ 1  
                       7  X1 + 1  X2 ≥ 1   
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                        X1  +  X2  = 1  
                        X1  ,  X2  ≥  0  

 
  : Bكتابة مسألة الالعب  .2

  Min  Vدالة الهدف :                                     
  q1 + 3  q2 + 7  q3 ≤ V  4القیود :                
                        2  q1 + 6  q2 + 1  q3 ≤ V  
                        q1  +  q2  +  q3  =  1    

 أي :    Y j = q j / Vونفرض متغیر إضافي  Vنقسم على 
  Max  1/V  = Y1 + Y2 + Y3دالة الهدف :         

  Y1 + 3  Y2 + 7  Y3 ≤ 1  4القیود :                
                        2  Y1 + 6  Y2 + 1  Y3 ≤ 1  

                        Y1  ,  Y2  ,  Y3  ≥  0  
ثم  Bسیكون حلها أسهل لذلك سنعتمد أن نبدأ دائمًا بحل نموذج الالعب  Bنالحظ أن قیود الالعب 

  وذلك كما یلي : Aنستنتج منه حل مسألة الالعب 
 :  Rت بأن نضیف متغیر إضافي أ_ تحویل المتراجحات إلى معادال

                          Max  1/V – Y1 – Y2 – Y3 = 0  
                        4  Y1 + 3  Y2 + 7  Y3 + R1 = 1  
                        2  Y1 + 6  Y2 + 1  Y3 + R2 = 1  

 ب_ نشكل جدول السمبلكس األول بناء على المعطیات السابقة : 
 )1ل السمبلكس (جدو 
B Y3 Y2 Y1   
0 - 1 - 1 - 1 Max 1/V 
1 7 3 4 R1 ← السطر المحوري 
1 1 6 2 R2  
 العمود المحوري ↓ 

یجب أن یكون سطر دالة الهدف في  Maxحتى نصل للحل األمثل في حالة تكون فیها دالة الهدف 
 ر األول لذلك یجب تحسین الحل . الجدول السابق أعداد موجبة أو أصفار وهذا یخالف ما علیه السط

 ولتحسین الحل نتبع الخطوات التالیة : 
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فال خالف)  1–ونأخذ أشد القیم سلبیة (وكون جمیع القیم تأخذ القیمة  Max 1/Vننظر إلى السطر  .1
 فیكون قد تحدد لدینا العمود المحوري .  Y1ولنأخذ مثًال 

ي (عدا القیم السالبة واألصفار التي یحویها) نقسم عناصر عمود الثوابت على عناصر العمود المحور  .2
 .  R1فیتحدد لدینا السطر المحوري وهو   Min (1/4 , 1/2) = 1/4ونأخذ أقل القیم اإلیجابیة : 

 تقاطع السطر المحوري مع العمود المحوري یشكل العنصر المحوري .  .3
 نشكل جدول السمبلكس الثاني وذلك وفق الخطوات التالیة :  .4
 ر المحوري نضع مقلوب العنصر المحوري . مكان العنص 
  لحساب عناصر العمود المحوري الجدیدة نقسم بقیة عناصر العمود المحوري القدیمة (التي في

 الجدول السابق) على العنصر المحوري ونغیر اإلشارات . 
  ة . لحساب عناصر السطر المحوري الجدیدة نقسم عناصر السطر المحوري القدیمة دون تغییر اإلشار 
  أما لحساب بقیة الخالیا فإننا نتبع طریقة المستطیل حیث أننا نشكل من العنصر المحوري والعنصر

الذي نرید حسابه مستطیل (هما طرفیه) نكمل بقیة المستطیل (لیتشكل وسطیه) ونحسب العنصر 
ن العنصر الجدید بأن نضرب الطرفین بالوسطین ونقسم الناتج على العنصر المحوري (ودائمًا نبدأ م

 المحوري عند الضرب) . 
 ج_ نشكل جدول السمبلكس الثاني بناء على القواعد السابقة : 

 )2جدول السمبلكس (
B Y3 Y2 Y1 )R1(   

1/4 3/4 - 1/4 1/4 Max 1/V 
1/4 7/4 3/4 1/4 Y1 
1/2 - 5/2 9/2 - 1/2 R2 ←  السطر المحوري 

  العمود المحوري ↓ 
 لیة خالیا الجدول : لنرى اآلن كیف تم تم

مع العنصر المحوري یشكالن زاویتي مستطیل نكمله فنرى أنه یتشكل لدینا المستطیل  X12العنصر 
 التالي : 

- 1 - 1 
3 4 

 
-1 

= 
(4 × -1) – (3 × -1) 

X12 = 
4 4 
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 فیحسب كما یلي :  X13أما العنصر 
- 1  - 1 

7  4 
 

3 
= 

(4 × -1) – (7 × -1) 
X13 = 

4 4 
 فیحسب كما یلي :  X32أما العنصر 

3 4 
6 2 

 
9 

= 
(4 × 6) – (2 × 3) 

X32 = 
2 4 

 وهكذا بالنسبة لبقیة الخالیا .....
نالحظ في الجدول السابق أنه في سطر دالة الهدف عنصر سالب وبالتالي لم نصل للحل األمثل 

 فنعید نفس الخطوات السابقة ونشكل جدول السمبلكس الثالث : 
 تشكیل جدول السمبلكس الثالث : د_ 

 )3جدول السمبلكس (
B Y3 Y2 )R2( Y1 )R1(  

5/18 11/18 1/18 2/9 Max 1/V 
1/6 13/6 -3/18 1/3 Y1 
1/9 -5/9 2/9 -1/9 Y2 

 وبالتالي نكون قد وصلنا للحل األمثل ألن سطر دالة الهدف عناصره موجبة (أو أصفار) . 
1/V = 5/18   →   V = 18/5 = 3.6                   4و  3(وهي بین القیمتین( 

Y i = q j / V       : وبالتاليq j = Y j . V  
Y1 = 1/6   →   q1 = 1/6 × 18/5 = 3/5 
Y2 = 1/9   →   q2 = 1/9 × 18/5 = 2/5  

Y3 = 0   →   q3 = 0     ألن)Y3  (لم تدخل في الحل 
B (3/5  ,  2/5  ,  0) 
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 :  Aالعب استنتاج حل مسألة ال
V = 18/5         . (نفسها ال تتغیر) 

(أینما وجدا في سطر المتغیرات في الجدول األخیر)  X2بالمتغیر  R2ونربط  X1بالمتغیر  R1نربط 
 ونأخذ القیم المقابلة لها في دالة الهدف : 

X1 = 2/9    →    p1 = 2/9 × 18/5 = 4/5  
X2 = 1/18   →   p2 = 1/18 × 18/5 = 1/5  

A (4/5  ,  1/5)  
============================================================= 
  ): 2( ثالم

) بدون أن ینظر أحدهما إلى اآلخر یضعان على الطاولة قطعة نقود معدنیة لألعلى B) و (Aالعبان (
(االثنان طره أو طره (شعار) والوجه اآلخر نقش (الرقم) حسب الرغبة إذا اختار الالعبان نفس الجهة 

) یربح هذه القیمة باللیرة السوریة (مقدار لیرة واحدة) في بقیة الحاالت یأخذ Aاالثنان نقش) فإن الالعب (
تحلیل هذه اللعبة ووضع جدول  :والمطلوب) هذه القیمة باللیرة السوریة (مقدارها لیرة واحدة) Bالالعب (

 مة هذه اللعبة ؟ .  لكال الالعبین وقی االستراتیجیاتلها مع إیجاد 
 

 الحل : 
) لیرة سوریة واحدة وبالعكس عندما یفوز B) بلیرة سوریة واحدة یخسر الالعب (Aعندما یفوز الالعب (

 ) قد خسر لیرة وبناء على ذلك تكون مصفوفة اللعبة كما یلي : A) بلیرة یكون الالعب (Bالالعب (
B 

  b1طرة   b2نقش  
 a1 Aطرة   1 1 -

 a2ش  نق 1 - 1
 نبحث بدایة عن نقطة توازن (ألنها إذا وجدت تكون هي نفسها قیمة اللعبة) : 

B 
Min j b2 b1  
- 1 - 1 1 a1 A 

- 1 1 - 1 a2 
 1 1 Max i 

Max i Min j = Max i (-1 , -1) = -1 
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Min j Max i = Min j (1 , 1) = 1 
ن قیمة اللعبة محصورة بین هاتین القیمتین أي الطرفین غیر متساویین لذلك ال یوجد نقطة توازن وتكو 

 :-1 ≤ V* ≤ 1         
) وال تحوي نقطة توازن فیمكن لنا أن نتبع الطریقة الجبریة (القوانین) 2×  2بما أن المصفوفة من الشكل (

 مثًال لحلها : 
r 22 – r 12 

p 1 = 
r 11 + r 22 – r 12 – r 21 

   
1 

= 
1 – (- 1) 

p 1 = 
2 1 + 1 – (-1) – (-1) 

 
1 

= 
1 

P2 = 1 – p1 = 1 –  
2 2 

A (1/2  ,  1/2) 
 هي :  Bت الالعب احتماالوتكون 

1 
= 

1 – (-1)  
q1 = 

2 4 
 

1 
= 

1 
q2 = 1 – 

2 2 
B (1/2 , 1/2)  

 وستكون قیمة اللعبة هي : 
| M | 

V* =     قیمة اللعبة 
r 11 + r 22 – r 12 – r 21 

| M | = (r 11 . r 22) – (r 12 . r 21)     محدد المصفوفة 

= 0 
(1 × 1) – (-1 × -1) 

V* =     قیمة اللعبة 
4 

 واللعبة عادلة ولیست لصالح أیًا من الالعبین . 
============================================================= 
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 ) : 3( ثالم
) فإذا 1 , 2 , 3ل أحدهما عن اآلخر یكتبان أحد األعداد () بوقت واحد وبشكل مستقB) و (Aالالعبان (

) هذه القیمة باللیرة السوریة أما إذا كان A) یدفع لالعب (Bكان مجموع المكتوب زوجًا فإن الالعب (
  والمطلوب :) هذه القیمة باللیرة السوریة B) یدفع لالعب (Aمجموع المكتوب فردًا فإن الالعب (

 ول لها . تحلیل اللعبة ووضع جد .1
 تحدید قیمة اللعبة إن أمكن وهل تحوي نقطة توازن .  .2

 الحل : 
 _ نشكل مصفوفة اللعبة : 1

B 
b3   3 b2   2 b1   1  
4 - 3 2 a1   1 A 

- 5 4 - 3 a2   2 
6 - 5 4 a3   3 

 _ نبحث عن نقطة توازن : 2
B 

Min j b3 b2 b1  
- 3 4 - 3 2 a1 A 

- 5 - 5 4 - 3 a2 
- 5 6 - 5 4 a3 

 6 4 4 a4 
Max i (-3 , -5 , -5) = -3 

Min j (4 , 4 , 6) = 4   
 

الطرفین غیر متساویین وبالتالي المصفوفة ال تحوي نقطة توازن وتكون قیمة اللعبة محصورة بین هاتین 
       V* ≤ 4 ≥ 3-القیمتین : 

 ) : 3× 3لمصفوفة من الشكل (_ حل المسألة بتحویل المصفوفة إلى مسألة برمجة خطیة كون ا3
عند الحل للمصفوفة السابقة سنجد صعوبة كبیرة وربما نصل لطریق مسدود بسبب األرقام السالبة لذلك 

 نحاول التخلص منها باالعتماد على القاعدة التي تقول : 
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د یمكن إضافة أو طرح أو تقسیم أو ضرب عنصر واحد إلى عناصر المصفوفة ولكن یجب مراعاة ذلك بع
 ت وقیمة اللعبة) إلیجاد قیمة اللعبة الحقیقیة . احتماالاالنتهاء من كافة الحسابات (

 
یساوي القیمة المطلقة ألصغر  Kالى جمیع عناصر المصفوفة، وحیث    Kالقاعدة: نضیف ثابت 

 عنصر سالب مضافًا إلیه واحد
من قیمة اللعبة عند االنتهاء من ) إلى كافة قیم المصفوفة (دون أن ننسى طرحها 6لنضیف مثًال الرقم (

 الحل) . 
 

 لتصبح المصفوفة كما یلي : 
B 

b3    b2    b1     
10 3 8 a1   A 

1 10 3 a2   
12 1 10 a3   

 
 :  Aكتابة مسألة الالعب 

  Max   Vدالة الهدف :                          
  p1 + 3  p2 + 10  p3  ≥ V  8القیود :                
                        3  p1 + 10  p2 + 1  p3  ≥ V  
                       10  p1 + 1  p2 + 12  p3  ≥ V   

                         P1  +  p2  + p3  = 1  
  Xi = pi / V) ونفرض متغیر إضافي V ≠ 0(حیث  Vنقسم على 

  Min   1/V = X1 + X2 + X3دالة الهدف :        
  X1 + 3  X2 + 10  X3  ≥ 1  8القیود :                
                        3  X1 + 10  X2 + 1  X3  ≥ 1  
                       10  X1 + 1  X2 + 12  X3  ≥ 1   
                       X1  ,  X2  ,  X3    ≥  0  
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 :  Bكتابة مسألة الالعب 
  Min  V                          دالة الهدف :        

  q1 + 3  q2 + 10  q3 ≤ V  8القیود :                
                        3  q1 + 10  q2 + 1  q3 ≤ V 

                        10  q1 + 1  q2 + 12  q3 ≤ V  
                        q1  +  q2  +  q3  =  1    

 أي :    Y j = q j / Vمتغیر إضافي  ونفرض Vنقسم على 
  Max  1/V  = Y1 + Y2 + Y3دالة الهدف :         

  Y1 + 3  Y2 + 10  Y3 ≤ 1  8القیود :                
                        3  Y1 + 10  Y2 + 1  Y3 ≤ 1  
                        10  Y1 + 1  Y2 + 12  Y3 ≤ 1 

                       Y1  ,  Y2  ,  Y3  ≥  0  
 :  Rأ_ نحول المتراجحات إلى معادالت بأن نضیف متغیر إضافي 

                          Max  1/V – Y1 – Y2 – Y3 = 0  
                        8  Y1 + 3  Y2 + 10  Y3 + R1 = 1  
                        3  Y1 + 10  Y2 + 1  Y3 + R2 = 1  

                        10  Y1 + 1  Y2 + 12  Y3 + R3 = 1 
 ب_ نشكل جدول السمبلكس األول بناء على المعطیات السابقة : 

 )1جدول السمبلكس (
B Y3 Y2 Y1   
0 - 1 - 1 - 1 Max 1/V 
1 10 3 8 R1  
1 1 10 3 R2  
1 12 1 10 R3 ← السطر المحوري 
  العمود المحوري ↓ 
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 نشكل جدول السمبلكس الثاني : ج_ 
 )2جدول السمبلكس (

B Y3 Y2 Y1   )R3(   
1/10 2/10 -9/10 1/10 Max 1/V 
2/10 4/10 22/10 -8/10 R1  
7/10 -26/10 97/10 -3/10 R2 ← السطر المحوري 
3/10 12/10 1/10 1/10 Y1  

   العمود المحوري ↓  
 د_ تشكیل جدول السمبلكس الثالث : 

 )3السمبلكس ( جدول
B Y3 Y2 )R2( Y1 )R3(   

16/97 -4/97 9/97 7/97 Max 1/V 
4/97 26/97 27/97 -71/97 R1 ← السطر المحوري 
7/97 -26/97 -10/07 -3/97 Y2  
9/97 119/97 -1/97 10/97 Y1  

    العمود المحوري ↓ 
 

 هـ_ تشكیل جدول السمبلكس الرابع : 
 )4جدول السمبلكس (

B Y3 )R1( Y2 )R2( Y1 )R3(  
16/96 4/96 8/96 4/96 Max 1/V 
4/96 97/96 -22/96 -7/96 Y3 
8/96 26/96 4/96 -22/96 Y2 
4/96 -119/96 26/96 1/96 Y1 

 وبالتالي نكون قد وصلنا للحل األمثل ألن سطر دالة الهدف عناصره موجبة (أو أصفار) . 
1/V = 16/96   →   V = 96/16 = 6                   

Y i = q j / V       : وبالتاليq j = Y j . V  
Y1 = 4/96   →   q1 = 4/96 × 96/16 = 4/16 
Y2 = 8/96   →   q2 = 8/96 × 96/16 = 8/16 
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Y3 = 4/96   →   q3 = 4/96 × 96/16 = 4/16 
B (4/16  ,  8/16  ,  4/16) 
 ة الهدف) :  (نأخذ القیم من سطر دال Aو_ استنتاج حل مسألة الالعب 

X1 = 4/96   →   p1 = 4/96 × 96/16 = 4/16 
X2 = 8/96   →   p2 = 8/96 × 96/16 = 8/16 
X3 = 4/96   →   p3 = 4/96 × 96/16 = 4/16 

A (4/16  ,  8/16  ,  4/16) 
       V* = 6 – 6 = 0وبالتالي تكون قیمة اللعبة الحقیقیة هي : 

============================================================= 
 ): 4( ثالم

 هل تحوي كل من هذه المصفوفات نقطة توازن : 
1( 

B 
b6 b5 b4 b3 b2 b1  

- 1 5 4 1 3 - 5 a1 A 

3 2 4 2 3 4 a2 
1 5 2 0 - 2 6 a3 
8 - 6 5 - 1 3 - 4 a4 
4 2 3 2 4 3 a5 

 
2 ( 

B 
b2 b1  
8 3 a1 A 

1 12 a2 
10 9 a3  
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3 ( 
B 

b2 b1  
4 5 a1 A 

7 3 a2 
4( 
 

B 
b3 b2 b1  
9 7 3 a1 A 

6 7 8 a2 
5( 

B 
b2 B1  
0 6 a1 A 

5 3 a2 
 الحل : 

1 ( 
B 

Min j b6 b5 b4 b3 b2 b1  
- 5 - 1 5 4 1 3 - 5 a1 A 

2 3 2 4 2 3 4 a2 
- 2 1 5 2 0 - 2 6 a3 
- 6 8 - 6 5 - 1 3 - 4 a4 

2 4 2 3 2 4 3 a5 
 8 5 5 2 4 6 Max i 

 
Max i (- 5  ,  2  ,  - 2  , - 6  ,  2)  =  2 
Min j (6  ,  4  ,  2  ,  5  ,  5  ,  8)  =  2 
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) (مع المالحظة نرى أن المصفوفة 2تساوى الطرفین وبالتالي المصفوفة تحوي نقطة توازن هي (
 )) . 2تحوي نقطتي توازن قیمة كل منهما هي (

        V*  =  2ة اللعبة هي : وتكون قیم
 ألنها موجبة وتكون إستراتیجیات كال الالعبین كما یلي :   Aواللعبة غیر عادلة ولصالح الالعب 

2 ( 
B 

Min j b2 b1  
3 8 3 a1 A 

1 1 12 a2 
9 10 9 a3  
 10 12 Max i 

Max i (3  ,  1  ,  9)  =  9 
Min j (12  ,  10)  =  10 

متساویین وبالتالي المصفوفة ال تحوي على نقطة توازن وتكون قیمة اللعبة محصورة بین  الطرفین غیر
       V*  ≤  10  ≥  9هاتین القیمتین أي : 

 ألنها موجبة .  Aواللعبة غیر عادلة ولصالح الالعب 
3 ( 

B 
Min j b2 b1  

4 4 5 a1 A 

3 7 3 a2 
 7 5 Max i 

Max i (4  ,  3)  =  4 
Min j (5  ,  7)  =  5 

الطرفین غیر متساویین وبالتالي المصفوفة ال تحوي على نقطة توازن وتكون قیمة اللعبة محصورة بین 
        V*  ≤  5  ≥  4هاتین القیمتین : 

 ألنها موجبة .  Aواللعبة غیر عادلة ولصالح الالعب 
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4( 
B 

Min j b3 B2 b1  
3 9 7 3 a1 A 
6 6 7 8 a2 
 9 7 8 Max i 

Max i (3  ,  6)  =  6 
Min j (8  ,  7  ,  9)  =  7  

الطرفین غیر متساویین وبالتالي المصفوفة ال تحوي نقطة توازن وتكون قیمة اللعبة محصورة بین هاتین 
        V*  ≤  7  ≥  6القیمتین : 

 ألنها موجبة .  Aواللعبة غیر عادلة ولصالح الالعب 
5( 

B 
Min j b2 b1  

0 0 6 a1 A 

3 5 3 a2 
 5 6 Max i 

Max i (0  ,  3)  =  3 
Min j (6  ,  5)  =  5 

الطرفین غیر متساویین وبالتالي المصفوفة ال تحوي نقطة توازن وتكون قیمة اللعبة محصورة بین هاتین 
        V*  ≤  5  ≥  3القیمتین : 

 ألنها موجبة .  Aواللعبة غیر عادلة ولصالح الالعب 
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 االنتظارنماذج صفوف فصل الثامن: ال

 
 

 مقدمة:
، ویتكون طابور االنتظارتستخدم نماذج الصفوف في دراسة المواقف التي تتسم بنقاط االختناق وطوابیر 

ى عندما یطلب العمالء الخدمة وال یحصلون علیها في الحال، وذلك بسبب عدم توازن الطلب عل االنتظار
الخدمة وطاقة مركز الخدمة، ومن األمثلة على المشكالت التي یحتاج فیها متخذ القرار إلى االستعانة 
بنظریة الصفوف: مشكلة انتظار السیارات لإلصالح والصیانة في محطة خدمة ما، مشكلة الكتب التي 

أو اإلجرائیة  نة الوقائیةتنتظر دورها في الطباعة في المطبعة، مشكلة اآلالت التي تنتظر دورها في الصیا
 في مصنع ما.

 
 :االنتظارنشأة صفوف 

م حیث 1909إلى المهندس الدنماركي إیرلنق وذلك عام االنتظاریرجع الفضل في معرفة نظریة صفوف 
أجرى تجاربه على مشكلة كثرة المكالمات الهاتفیة، وتعرض طالبو هذه المكالمات إلى التأخیر لعدم قدرة 

ذ الطلبات الواردة بنفس السرعة التي تتصل بها، وقد عالج إیرلنق المشكلة بحساب العمالت على تنفی
م تكرر البحث في تلك المشكلة ولكن 1917التأخیر بالنسبة لعاملة واحدة قي ذلك الحین، وفي عام 

وامتد إستخدامها لحل العدید من  االنتظاربالنسبة ألكثر من عاملة واحدة، ونشأت بذلك نظریة صفوف 
مشكالت اإلداریة المشابهة، وتستخدم اآلن هذه النظریة على نطاق واسع  في جمیع المنشآت اإلنتاجیة ال

 كوسیلة ریاضیة لخدمة اإلدارة في اتخاذ أنسب القرارات حول هذه النوعیة من المشكالت.
 

 :االنتظارتعریف صفوف 
ة التي یمكن توظیفها من أجل بأنها "هي المعادالت والعالقات الریاضی االنتظاریمكن تعریف صفوف 

 تحدید خصائص تشغیل لخط انتظار معین".
بأنها النظریة التي تهتم بوضع األسالیب الریاضیة الالزمة لحل المشاكل المتعلقة  ویمكن تعریفها أیضاُ  

بالمواقف التي تتسم بنقاط االختناق، أو تشكل صفوف إنتظار نتیجة لوصول الوحدات الطالبة للخدمة 
 دورها لتلقي الخدمة، على أن یكون الوصول إلى مكان أداء الخدمة عشوائیا یتبع توزیعا معینا، روانتظا

كما أن زمن أداء الخدمة لكل وحدة یمكن أن یأخذ صیغة عشوائیة، كما تقدم قیاسا لقدرة مركز الخدمة 
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وقت  لك عن طریق قیاس ریاضي دقیق لمتوسطلغرض الذي أنشأ من أجله، ویكون ذعلى تحقیق ا
 للحصول على الخدمة. االنتظار

 
 الحالتین:   ىعند تحقق إحد االنتظاربوجه عام تنشأ مشكالت صفوف 

الحالة األولى: إذا كان معدل وصول العمالء طالبي الخدمة سریعا بدرجة تفوق معدل أداء  −
وما الخدمة من جانب من یعمل بوحدة تأدیة الخدمة، وهذا یعني وجود انتظار من جانب العمیل 

 یترتب علیه من مخاطر.
الحالة الثانیة: إذا كان معدل أداء الخدمة أسرع من معدل وصول العمالء، بمعنى وجود وحدات  −

 لتأدیة الخدمة عاطلة بدون عمل وما یترتب علیه من تكالیف وأجور. 
خفیضا على عالج المشكلة في الحالتین للوصول إلى الموقف األمثل الذي یحقق ت االنتظارتقوم صفوف 

لكالهما معا أقل ما  االنتظارلكل من العمالء ووحدات تأدیة الخدمة، بحیث تصبح مدة  االنتظارفي وقت 
 یمكن.

 
 :االنتظارأهمیة صفوف 

 وهي: االنتظاریوجد العدید من األعمال التي تبرز أهمیة صفوف  
 .االنتظاربتكلفة تهیئة مكان  االنتظارارتباط صفوف  .1
فقدان مجال النشاط نظرا لمغادرة العمالء لخط الخدمة قبل  احتمالب االنتظارارتباط صفوف  .2

 من أساسه. االنتظارحصولهم على الخدمة أو رفض 
 سوء سمعة المنشأة نتیجة بطء تقدیم الخدمة. احتمالب االنتظارارتباط صفوف  .3
 رضا العمیل. احتمالب االنتظارارتباط صفوف  .4

 
 :االنتظارعناصر نظریة صفوف 

 وهي: االنتظارعة عناصر رئیسیة لمشكلة صفوف توجد أرب  
 طالب الخدمة (العمیل). −
 (الطابور). االنتظارخط  −
 مقدم الخدمة. −
 نظام الخدمة. −

وسوف یتم شرح كل عنصر بشيء من التفصیل المناسیب لتمكننا الحق من فهم بعض المصطلحات  
 التي قد یشوبها الغموض.
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 طالب الخدمة (العمیل)أوُال. 
الخدمة أنه العنصر أو العمیل سواء كان بشریا أو مادیا، ویجب األخذ في االعتبار لثالثة  یقصد بطالب

 حجم المجتمع الذي یطلب الخدمة، شكل ونمط وصول العمالء خصائص لعملیة وصول العمالء وهم:
 (طالبي الخدمة)، وأخیرا سلوك طالبي الخدمة للحصول على الخدمة أو الخدمات.

الخدمة من الممكن أن یكن مجتمع غیر محدود (ال نهائي) أو (نهائي)، عندما  فالمجتمع الذي یطلب
(طالبي الخدمة) في لحظة معینة یمثل جزء صغیر من طالبي الخدمة فإنه یطلق على  یكون عدد العمالء

حجم المجتمع في هذه الحالة بأنه مجتمع غیر محدود، مثال ذلك عدد السیارات في لحظة معینة والتي 
لتزود بالبنزین في محطة على الطریق السریع یمثل جزءا من المجتمع غیر محدود. وتبنى معظم تطلب ا

نماذج الصفوف على هذه الخاصیة (خاصیة المجتمع غیر المحدود)، ومن األمثلة على المجتمع المحدود 
من هذه  مكتبة لكتابة الرسائل العلمیة به ثالثة أجهزة كمبیوتر، فعندما تحدث بعض األعطال لجهاز

(مقدم الخدمة) أو مندوب الصیانة ینظر إلى المكتب على أنه مجتمع غیر  األجهزة، فإن رجل الصیانة
 محدود.

أیضا یجب مالحظة نمط وصول العمالء فقد یكون وصول العمالء طالبي الخدمة إلى محطة الخدمة 
العمالء متلقي الخدمة  یأتي وفقا لجدول زمني معروف ومحدد أو یتم وصول العمالء عشوائیا، فوصول

عشوائیا عندما یكون كل عمیل مستقل عن العمالء األخرین، كما ال یمكن التنبؤ بحدوث عملیة الوصول 
یرها لمتلقي الخدمة، و یترتب على ذلك أن عدد العمالء متلقي الخدمة لكل وحدة من الزمن یمكن تقد

 باستخدتم توزیع بواسون.  
 

الخدمة فیفترض في معظم نماذج الصفوف أن متلقي(طالب)الخدمة أیضا یجب مالحظة سلوك طالبي 
عندما یصل سوف ینتظر حتى یتلقى الخدمة، ولن یقوم بتغییر محطة الخدمة أو الصف الذي وصل 
إلیه، ولكن عملیا نجد في كثیر من الحاالت التي یرفض فیها العمیل(المتلقي)الخدمة اإلنضمام لصف 

لن یحقق له احتیاجاته ورغباته من تلقي الخدمة بشكل أو بأخر في وقت ، ذلك ألن طول الصف االنتظار
معین ویطلق على العمیل في هذه الحالة "العمیل الذي یتوقف فجأة عند إتمام تلقي الخدمة، وفي بعض 

 الحاالت األخرى قد یرتد العمیل ویغادر الصف قبل تلقي الخدمة.
 

 (الطابور):االنتظارخط ُا. ثانی
لبي الخدمة فإنهم سوف یتحولون إلى طوابیر، هده الطوابیر لها خصائص مختلفة حسب بعد وصول طا

 طولها وحسب طریقة تنظیمها وحسب القاعدة التي یتم خدمة العمیل على أساسها.
فطول خط الطابور قد یكون محدود أو غیر محدود، بمعنى أنه إذا كانت هناك قیود تعوق جعل الطابور 

مقاعد فهذا یعني 05منطقي جعل الطابور محدود فمثال إذا وجد في محل حالقة غیر محدود فإنه من ال
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أشخاص فقط ألنه إذا أنه وصل عدد من طالبي الخدمة 05أن الطابور البد أن یكون محدود وال یزید عن 
 أشخاص فإنهم لن یجدوا مكانا لالنتظار.05أكثر من 

اصر التي تتبع في خدمة العمالء ویوجد عدة یختلف أیضا طول الطابور حسب األسلوب أو مجموعة العن
 أسالیب من ضمنها:

 
وهذا المبدأ هو السائد في معظم أنظمة الصفوف،كما في   Fifoقاعدة الواصل أوال یخدم أوال  −

خدمة العمالء حین شراء التذاكر للمباریات أو دفع قیمة المشتریات في إحدى المؤسسات أو 
 محطات الوقود وغیرها.   

وهذا یعني أن العمیل الذي یأتي أخیرا یخدم أوال حسب   Lifoواصل أال یخدم أخیرا قاعدة ال −
عكس ترتیب الوصول، ویستخدم هذا المبدأ في معظم أنظمة التخزین حیث یتم استهالك البضاعة 

 التي خزنت أخیرا ألنها تكون في متناول الید. 
خدمة الزبائن فمن یطلب الخدمة حیث ال یتبع نظام محدد في  SIROقاعدة الخدمة العشوائیة  −

یحصل علیها، ویتم اختیار العنصر في شكل عشوائي لخدمتها بغض النظر عن وقت وصولها 
 كما هو الحال في بعض عملیات إدخال البیانات.

فتعطى األولویة في الخدمة مثال "للعمیل الذي قام بحجز مسبق،أو  PRIقاعدة الخدمة لألفضلیة  −
شفیات في حاالت اإلسعاف، أو للعمالء الذین یرتدون اللباس الرسمي لعالج المرضى في المست

ألنهم على رأس عملهم وللوقت أهمیة لدیهم، أو قد تكون األفضلیة حسب ترتیب أو مقیاس 
 معین.

 
 مقدم الخدمة:ُا. ثالث

حسب هي الجهة (األفراد أو الوسائل) التي تقدم الخدمة مباشرة لطالبي الخدمة ویخلف مقدمي الخدمة 
 عدد منافذ تقدیم الخدمة، حسب تسلسل تقدیم الخدمة، حسب سرعة أداء تنفیذ الخدمة.

 
 نظام الخدمة:ُا. رابع

یمكن تقسیم أنظمة الخدمة على عدة أقسام حسب الهدف من التقسیم، فیمكن تقسیمها إلى أنظمة خدمة 
 بدون صف انتظار، أنظمة خدمة مع وجود صف انتظار.

نتظار یحدث ذلك عندما یصل طالب الخدمة إلى النظام في لحظة یكون فیها أنظمة خدمة دون صف ا
جمیع مقدمي الخدمة مشغولین فیغادر النظام دون تلقي للخدمة وال تقدم له الخدمة الحقا مثل طلب رقم 

 هاتف ما إذا كان الرقم مشغوال فإن الطلب یلقى الرفض ویغادر دون تلقي الخدمة.
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یحدث ذلك عندما یصل طالب الخدمة إلى النظام في لحظة تكون فیها  أنظمة خدمة مع صف انتظار
على أمل الحصول على  االنتظارجمیع مقدمي الخدمة مشغولین وال یغادر النظام بل یقف في صف 

المحدودة  االنتظارالخدمة الحقا، وتصنف أنظمة الخدمة مع صف انتظار إلى عدة أنواع: صفوف 
 .غیر المحدودة االنتظاروصفوف 

 
 كما یمكن تقسیم أنظمة الخدمة إلى:

یعني ذلك أن كثافة تدفق طلبات الخدمة على النظام ال ترتبط بحالة نظام  :أنظمة الخدمة المفتوحة
 الخدمة أي ال تتأثر بعدد مقدمي الخدمة المشغولین في النظام (عدد الطلبات في النظام).

ات الخدمة على النظام ترتبط بحالة النظام فمثال إذا یعني ذلك أن كثافة تدفق طلب أنظمة الخدمة المغلقة:
كان عامل الصیانة یخدم عددا محددا من اآلالت التي تحتاج للصیانة من وقت ألخر فإن كثافة الطلب 

 من جهة اآلالت یتوقف على العدد المعطل منها والذي یحتاج للحصول على الخدمة.
 

 :االنتظارة صفوف یة المستخدمة في نظریحتمالأهم التوزیعات اال
كثیرا ما نجد أن هذه القیم العشوائیة تخضع إلى نوعین من التوزیعات النظریة فوصول العمالء كثیرا ما 
یتبع التوزیع النظري لبواسون، أما فترات الخدمة فهي تتبع التوزیع األسي. لكن هذ الینفي وجود توزیعات 

 لخدمة.نظریة أخرى یمكن أن تتبعها كل من الوصول وفترات ا
  توزیع بواسون:. 1

ت الصغیرة، ویتم اإلستفادة منه في العدید من العملیات العشوائیة التي تتولد حتماالویسمى بقانون اال
دقائق، 5مفرداتها في وحدة زمنیة أو مكانیة معینة، مثل عدد العمالء الذین یصلون إلى أحد البنوك كل

 ة یتبع توزیع بواسون إذا توفرت سیاقات بواسون  وهي:ویمكن القول أن وصول العمالء إلى مراكز الخدم
في الفترة یعتمد فقط على طول الفترة.ویمكن التعبیر عنها بثبات الوسط  t∆تحقق حدث احتمالإن -

متساوي،حیث  n-1إلىnاإلنتقال من الحالة  احتمالالحسابي للعدد الحوادث في وحدة من الزمن، أي 
 عینة مستقل عن الحوادث في الفترات السابقةعدد الحوادث في فترة م λ=λnیكون

جدا، الیمكن تحقق إال حدث واحد خالل الفترة ونكتب  تحقق حدثین في نفس الفترة صغیرة احتمال -
 الصیغة العامة للقانون بواسون بالشكل التالي:

P_n (t)=((〖λt)〗^n)/n! e^(-λ( 
 
 األسي: التوزیع. 2

اصلین في فترة زمنیة معینة، وأیضا األوقات الفاصلة بین وصولین یستفاد منه في تحلیل عدد العمالء الو 
 متتابعین. كما یستخدم في دراسة أوقات الخدمة و یعرف بالصیغة التالیة:
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P_n (t)=〖μe〗^(-μt( 
 

 معدل وصول العمالء. λمعدل أداء الخدمة و  μ  حیث
 

 االنتظارالمستخدمة في نماذج صفوف  التوزیعات
یة المستخدمة لقیاس كفاءة محطة حتمالبواسون والتوزیع اآلسي من أهم التوزیعات اال یعتبر كال من توزیع

الخدمة وقبل شرح هذه التوزیعات سوف یتم تعریف زمن الوصول وزمن الخدمة حیث سیتم استخدام تلك 
 .االنتظارالتعریفات كثیرا أثناء حل مشاكل صفوف 

أزمنة وصول الزبائن حیث أن هذه األزمنة الوصول یصنف هذا النوع من الصفوف على حسب  زمن
حیث وصول الزبون األول مستقل عن وصول الزبون  λتعتبر عملیات عشوائیة تتبع توزیع بواسون بمعدل 

الثاني ویمكننا أن نستخدم التوزیع اآلسي في معرفة عدد الزبائن وذلك بمعرفة الزمن الفاصل بین كل زبون 
 والزبون الذي یلیه.

ند التحدث عن الزمن فإننا ضمنیا نتحدث عن فترة متصلة وبما أن هناك حوادث تحدث الخدمة ع زمن
خالل هذا الزمن فإننا نلجأ إلى التوزیع األسي حیث أن المعلمة ألزمنة الخدمة هي ونالحظ أن زمن 

 الخدمة للزبون األول مستقل تماما عن زمن وصوله للنظام.
ئیة حیث أن الزبائن الذین یصلون النظام یمثلون متغیر أن تدفق الزبائن یتم وفق عملیة عشوا حیث

عشوائي ویتم خدمتهم خالل الفترة (صفر،س)وهذا یقودنا إلى معرفة التوزیع الذي یتبعه تدفق الزبائن وهو 
 أحد التوزیعین:

 توزیع بواسون وذلك لمعرفة عدد الزبائن خالل الفترة.-1
 وصول الزبائن.التوزیع األسي وذلك لمعرفة فرق الزمن بین -2

 :توزیع بواسون.أوال
ت الحوادث التي تقع خالل فترة زمنیة معینة أو بمعنى أخر یمكن القول أن احتماالیدرس توزیع بواسون   

 توزیع بواسون عبارة عن عملیة إحصائیة لعدد الحوادث خالل فترة زمنیة بمعلمة حیث:
 :مالحظات

 تقلة إحصائیة..أي عملیة تتبع توزیع بواسون تعتبر عملیة مس
.أي عملیة تتبع توزیع بواسون تكون لها تكرارات مستقرة بمعنى أن توزیع األحداث یعتمد على طول الفترة 

 الزمنیة ولیس على موقع الفترة.
 .التوزیع األسيثانیا
 هذا التوزیع بمعرفة الزمن الفاصل بین كل حادثة وقعت حیث: یهتم
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حتى  االنتظارفقدان الذاكرة والتي نستفید منها في كون زمن أهم ممیزات هذا التوزیع هي خاصیة  ومن
وقوع الحادثة،ال یعتمد على الوقت المنقضي منذ إنتهاء..،حسب خاصیة فقدان الذاكرة،یعتبر توزیع 

ذلك سهولة  فيبواسون والتوزیع األسى من التوزیعات اإلحصائیة المهمة في نظریة الصفوف والسبب 
 من خواصهما. التعامل معها واالستفادة

تعتبر عملیة اختیار تحدید المعالم المناسبة للتوزیع المستخدم من أهم المراحل في بناء النموذج المناسب  
للصفوف وذلك من خالل جمع البیانات الالزمة ومن ثم دراستها وتحلیلها ودراستها لتحدید التوزیع 

لحصول على دقة أكبر في هذه العملیة یلجأ في اإلحصائي المناسب لها وتعیین قیم المعالم لهذا التوزیع.ول
 الكثیر من األحیان إلى تحدید فترة زمنیة خالل فترة العمل یجمع خاللها كل البیانات.

 للتسییر على الدارسین سوف نحدد االستخدام األساسي لكل توزیع من التوزیعات المذكورة سابقا. 
 بواسون  توزیع

وصول عدد معین من العمالء لمركز الخدمة خالل فترة  احتمالتوزیع بواسون أساسا لحساب  یستخدم
 زمنیة محددة مع توافر افتراض أساسي وهو أن متوسط معدل الوصول ومعدل الخدمة ثابتین ومستقرین.

 2718رقم ثابت=    ه
 معدل الوصول في فترة زمنیة محددة   م

 عدد مرت الوصول خالل فترة زمنیة محددة   س
 اآلسي   التوزیع
أداء الخدمة في زمن معین خالل فترة زمنیة محددة مع  احتمالالتوزیع اآلسي أساسا لحساب  یستخدم

 توافر افتراض أساسي وهو أن متوسط معدل الوصول ومعدل الخدمة غیر ثابتین وغیر مستقریین.
 
  
 
 
 
 

76 
 


